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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/129 

av 26. januar 2015 

om endring av vedlegg I til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av Kypros som offisielt fri for 

brucellose (B. melitensis) 

[meddelt under nummer K(2015) 172](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

og ut fra følgende betraktninger: 

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

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

2) I samsvar med direktiv 91/68/EØF inneholder vedlegg I til kommisjonsvedtak 93/52/EØF(2) en liste over medlemsstater 

som er anerkjent som offisielt fri for brucellose (B. melitensis). 

3) Kypros har framlagt dokumentasjon for Kommisjonen som viser at kravene fastsatt i vedlegg A kapittel 1 del II nr. 1 

bokstav b) i direktiv 91/68/EØF for å bli anerkjent som offisielt fri for brucellose (B. melitensis), er oppfylt for hele 

territoriet til denne medlemsstaten. 

4) Som følge av en vurdering av dokumentasjonen framlagt av Kypros, bør nevnte medlemsstat anerkjennes som offisielt 

fri for brucellose (B. melitensis). 

5) Vedlegg I til vedtak 93/52/EØF bør derfor endres. 

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

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til vedtak 93/52/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 28.1.2015, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 

av 4.8.2016, s. 1. 

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

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

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

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

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 26. januar 2015. 

For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

VEDLEGG 

Vedlegg I til vedtak 93/52/EF skal lyde: 

«VEDLEGG I 

Medlemsstater som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis) 

ISO-kode Medlemsstat 

BE Belgia 

CZ Den tsjekkiske republikk 

DK Danmark 

DE Tyskland 

EE Estland 

IE Irland 

CY Kypros 

LV Latvia 

LT Litauen 

LU Luxembourg 

HU Ungarn 

NL Nederland 

AT Østerrike 

PL Polen 

RO Romania 

SI Slovenia 

SK Slovakia 

FI Finland 

SE Sverige 

UK Det forente kongerike» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 9. oktober 2014 

om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse regionar i Polen er offisielt frie for 

enzootisk bovin leukose 

[meld under nummeret K(2014) 7141] 

(2014/708/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

Fellesskapet(1), særleg vedlegg D kapittel I del E, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Direktiv 64/432/EØF vert nytta på handel med storfe og svin i Unionen. I direktivet er det fastsett kva vilkår som ligg til 

grunn for at ein medlemsstat eller ein region i ein medlemsstat skal kunne godkjennast som offisielt fri for enzootisk 

bovin leukose hjå storfebuskapar. 

2) Listene over medlemsstatar og regionar i medlemsstatar som er godkjende som offisielt frie for enzootisk bovin leukose, 

er oppførte i vedlegg III til kommisjonsvedtak 2003/467/EF(2). 

3) Polen har lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon som syner at dei krava som er fastsette i direktiv 64/432/EØF, er 

oppfylte med omsyn at tolv administrative regionar (powiaty) innanfor den overordna administrative eininga 

(voivodskapet) Zachodniopomorskie. 

4) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen som Polen har lagt fram, bør dei regionane som det gjeld, 

godkjennast som regionar som er offisielt frie for enzootisk bovin leukose. 

5) Vedlegg III til vedtak 2003/467/EF bør difor endrast. 

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

næringsmiddel og fôr — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 9. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 11.10.2014, s. 60, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2015 av  

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

tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 3. 

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

(2) Kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i 

medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose (TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74) 

2019/EØS/77/02 
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VEDLEGG 

I kapittel 2 i vedlegg III til vedtak 2003/467/EF skal posten for Polen lyde: 

«I Polen: 

— Voivodskapet Dolnośląskie 

Powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, 

kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, 

oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, 

wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski. 

— Voivodskapet Lublin 

Powiaty: bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, 

kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, 

radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość. 

— Voivodskapet Lubusz 

Powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieńsko-odrzański, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, 

strzelecko–drezdenecki, sulęciński, świebodziński, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski, 

wschowski. 

— Voivodskapet Kujawsko-Pomorskie 

Powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, 

inowrocławski, lipnowski, Grudziądz, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, 

świecki, toruński, Toruń, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński. 

— Voivodskapet Łódź 

Powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, 

pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, 

skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski. 

— Voivodskapet Małopolskie 

Powiaty: brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, 

miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, 

proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki. 

— Voivodskapet Mazowieckie 

Powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, legionowski, 

lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, 

otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, 

Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, 

Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, 

żyrardowski. 

— Voivodskapet Opolskie 

Powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, 

oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki. 
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— Voivodskapet Podkarpackie 

Powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, 

leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-

sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, 

tarnobrzeski. 

— Voivodskapet Podlaskie 

Powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, Łomża, 

moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski. 

— Voivodskapet Pomorskie 

Powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kościerski, kwidzyński, 

lęborski, malborski, nowodworski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot, starogardzki, sztumski, tczewski, 

wejherowski. 

— Voivodskapet Sląskie 

Powiaty: będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, 

częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, 

Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, 

pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, 

Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki. 

— Voivodskapet Świętokrzyskie 

Powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, 

sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski. 

— Voivodskapet Warmińsko-Mazurskie 

Powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski Elbląg, elbląski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski, 

kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, Olsztyn, 

piski, szczycieński, węgorzewski. 

— Voivodskapet Wielkopolskie 

Powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, Kalisz, 

kępiński, kolski, koniński, Konin, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, międzychodzki, 

nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, Poznań, poznański, rawicki, 

słupecki, szamotulski, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski. 

— Voivodskapet Zachodniopomorskie 

Powiaty: gryficki, gryfiński, kamieński, Koszalin, koszaliński, myśliborski, policki, sławieński, Szczecin, 

szczecinecki, świdwiński, Świnoujście.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/130 

av 26. januar 2015 

om godkjenning av laboratorier i Kina med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av 

rabiesvaksiners virkning 

[meddelt under nummer K(2015) 279](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

nr. 2, og 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedtak 2000/258/EF utpekes Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy, Frankrike (fra  

1. juli 2010 innlemmet i Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, 

ANSES) som det særskilte instituttet som er ansvarlig for å utarbeide de kriterier som er nødvendige for å standardisere 

serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning. 

2) I nevnte vedtak fastsettes det at ANSES skal dokumentere vurderingen av laboratorier i tredjestater som har søkt om å 

utføre serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning. 

3) Vedkommende myndighet i Kina har inngitt en søknad om godkjenning av Diagnostic Laboratory for Rabies and 

Wildlife Associated Zoonoses (DLR) ved Changchun Veterinary Research Institute i Changchun og Laboratory of 

Epidemiology ved Military Veterinary Research Institute i Changchun, og den positive vurderingsrapporten av  

15. september 2014 fra ANSES støtter søknaden. 

4) Vedkommende laboratorier bør derfor godkjennes til å utføre serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning 

på hunder, katter og ildere. 

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

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildere: 

a) Diagnostic Laboratory for Rabies and Wildlife Associated Zoonoses (DLR) 

 Changchun Veterinary Research Institute (CVRI) 

 Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) 

 666 Liuying West Rd, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 28.1.2015, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 

av 4.8.2016, s. 3. 

(1) EFT L 79 av 30.3.2000, s. 40. 
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 Jingyue Economic Development Zone, 

 Changchun 130122 

 Kina 

b) Laboratory of Epidemiology 

 Military Veterinary Research Institute, 

 Academy of Military Medical Sciences 

 666 Liuying West Rd, Jingyue Economic Development District 

 Changchun 130122 

 Kina 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. februar 2015. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 26. januar 2015. 

For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2015/278 

av 18. februar 2015 

om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til nasjonale tiltak for å hindre innføring av visse 

sjukdommar hjå vassdyr i delar av Irland, Finland og Det sameinte kongeriket 

[meld under nummeret K(2015) 791](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter og om 

forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr(1), særleg artikkel 43 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Etter kommisjonsavgjerd 2010/221/EU av 15. april 2010 om godkjenning av nasjonale tiltak for avgrensing av 

verknaden av visse sjukdommar hjå akvakulturdyr og viltlevande vassdyr i samsvar med artikkel 43 i rådsdirektiv 

2006/88/EF(2) kan visse medlemsstatar nytte restriksjonar på omsetning og import av sendingar med vassdyr for å 

unngå innføring av visse sjukdommar til territoriet sitt, på det vilkåret at dei anten har prova at territoriet deira eller 

visse avgrensa område av territoriet er frie for slike sjukdommar, eller at dei har innført eit utryddings- eller 

overvakingsprogram for å oppnå dette. 

2) I samsvar med avgjerd 2010/221/EU skal dei medlemsstatane og delar av medlemsstatane som er oppførte i vedlegg I til den 

nemnde avgjerda, reknast som frie for dei sjukdommane som er oppførte i det vedlegget. Ved den same avgjerda vart i tillegg 

dei utryddingsprogramma som visse medlemsstatar har vedteke, godkjende med omsyn til dei områda og dei sjukdommane 

som er oppførte i vedlegg II til avgjerda. Ved denne avgjerda vart òg overvakingsprogramma for østersherpesvirus 1 μvar 

(OsHV-1 μνar) som visse medlemsstatar har vedteke, godkjende med omsyn til dei områda som er fastsette i vedlegg III til 

avgjerda. 

3) I vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU er følgjande delar av Det sameinte kongeriket no oppførte som område som er frie 

for østersherpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μνar): territoriet til Storbritannia, bortsett frå Whitstable Bay i Kent, munninga av 

elva Blackwater i Essex og Poole Harbour i Dorset, området Larne Lough i territoriet til Nord-Irland og territoriet til 

Guernsey. 

4) Det sameinte kongeriket har meldt frå til Kommisjonen om at det òg er påvist OsHV-1 μνar i Crassostrea gigas 

(stillehavsøsters) frå elva Crouch i Essex. Dette er eit nytt utbrot av OsHV-1 μνar i eit område på territoriet til 

Storbritannia som i dag er godkjent som fritt for denne sjukdommen. Den geografiske avgrensinga av områda til Det 

sameinte kongeriket med godkjende nasjonale tiltak som er oppførte i vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU, bør difor 

endrast. 

5) Det sameinte kongeriket har òg meldt frå til Kommisjonen om at opplysningane om den geografiske avgrensinga av dei 

delane av Nord-Irland som er godkjende som offisielt frie for OsHV-1 μνar i vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU, ikkje er 

i samsvar med fråsegna frå denne staten. Den riktige avgrensinga skal vere «Territoriet til Nord-Irland, bortsett frå 

Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlington Lough og Strangford Lough». Vedlegg I bør difor endrast. 

6) Fastlandssonene til territoria til Finland er oppførte i vedlegg II til avgjerd 2010/221/EU som territorium som har eit 

godkjent program for utrydding av bakteriell nyresjuke (BKD). 

7) Difor vart det ved avgjerd 2010/221/EU godkjent visse nasjonale tiltak i Finland for flytting av sendingar med 

akvakulturdyr av mottakelege artar til desse områda. For å kunne vurdere på nytt kor føremålstenlege desse nasjonale 

tiltaka er, vert likevel det tidsrommet der medlemsstatane kan nytte desse tiltaka, avgrensa ved artikkel 3 nr. 2 fram til 

31. desember 2015. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 47 av 20.2.2015, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 

av 4.8.2016, s. 5. 

(1) TEU L 328 av 24.11.2006, s. 14. 

(2) TEU L 98 av 20.4.2010, s. 7. 

2019/EØS/77/04 
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8) Finland har meldt frå til Kommisjonen om at dei vil trekkje tilbake BKD frå lista over sjukdommar hjå vassdyr som det 

er obligatorisk å motkjempe og utrydde i Finland. Den avgjerda tok til å gjelde 1. desember 2014. Frå den datoen har 

Finland følgjeleg ikkje lenger noko utryddingsprogram for BKD som er godkjent i samsvar med artikkel 43 i direktiv 

2006/88/EF, for heile eller delar av territoriet sitt. Posten for Finland i vedlegg II til avgjerd 2010/221/EU bør difor 

strykast, og denne endringa bør nyttast frå 1. desember 2014. 

9) I vedlegg III til avgjerd 2010/221/EU er det no ført opp sju segment på territoriet til Irland som har eit godkjent program 

for overvaking av østersherpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar). 

10) Irland har meldt frå til Kommisjonen om at OsHV-1 μνar er påvist i eitt av desse segmenta, nemleg Askeaton Bay i 

segment seks. Den geografiske avgrensinga av segment seks i posten for Irland i vedlegg III til avgjerd 2010/221/EU 

bør difor endrast. 

11) Avgjerd 2010/221/EU bør difor endrast. 

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

næringsmiddel og fôr — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I, II og III til avgjerd 2010/221/EU vert bytt ut med teksta i vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda skal nyttast frå 1. desember 2014. 

Artikkel 3 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 18. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Medlemsstatar og område i medlemsstatar som er rekna som frie for dei sjukdommane som er oppførte i 

tabellen, og som er godkjende for å gjere nasjonale tiltak for å hindre innføring av desse sjukdommane i 

samsvar med artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF 

Sjukdom Medlemsstat Kode Geografisk avgrensing av området med godkjende nasjonale tiltak 

Vårviremi hjå karpe (SVC) Danmark DK Heile territoriet 

Irland IE Heile territoriet 

Ungarn HU Heile territoriet 

Finland FI Heile territoriet 

Sverige SE Heile territoriet 

Det sameinte 

kongeriket 

UK Heile territoriet til Det sameinte kongeriket 

Territoria til Guernsey, Jersey og Isle of Man 

Bakteriell nyresjuke (BKD) Irland IE Heile territoriet 

Det sameinte 

kongeriket 

UK Territoriet til Nord-Irland 

Territoria til Guernsey, Jersey og Isle of Man 

Infeksiøs pankreasnekrose 

(IPN) 

Finland FI Fastlandssonene til territoriet 

Sverige SE Fastlandssonene til territoriet 

Det sameinte 

kongeriket 

UK Territoriet til Isle of Man 

Infeksjonar med 

Gyrodactylus salaris (GS) 

Irland IE Heile territoriet 

Finland FI Nedbørfelta til Tenjoki og Näätämönjoki; nedbørfelta til 

Paatsjoki, Tuulomajoki og Uutuanjoki vert rekna som 

buffersoner 

Det sameinte 

kongeriket 

UK Heile territoriet til Det sameinte kongeriket 

Territoria til Guernsey, Jersey og Isle of Man 

Østersherpesvirus 1 μνar 

(OsHV-1 μνar) 

Det sameinte 

kongeriket 

UK Territoriet til Storbritannia, bortsett frå Whitstable Bay i Kent, 

munninga av elva Blackwater og elva Crouch i Essex og Poole 

Harbour i Dorset 

Territoriet til Nord-Irland, bortsett frå Dundrum Bay, Killough 

Bay, Lough Foyle, Carlington Lough og Strangford Lough 

Territoriet til Guernsey 
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VEDLEGG II 

Medlemsstatar og delar av medlemsstatar som har program for utrydding av visse sjukdommar hjå 

akvakulturdyr, og som er godkjende for å gjere nasjonale tiltak for å motkjempe desse sjukdommane i 

samsvar med artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF 

Sjukdom Medlemsstat Kode Geografisk avgrensing av området med godkjende nasjonale tiltak 

Bakteriell nyresjuke 

(BKD) 

Sverige SE Fastlandssonene til territoriet 

Infeksiøs pankreasnekrose 

(IPN) 

Sverige SE Kystområda til territoriet 

VEDLEGG III 

Medlemsstatar og område i medlemsstatar som har program for overvaking av østersherpesvirus 1 μνar 

(OsHV-1 μνar), og som er godkjende for å gjere nasjonale tiltak for å motkjempe denne sjukdommen i 

samsvar med artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF 

Sjukdom Medlemsstat Kode 
Geografisk avgrensing av området med godkjende nasjonale tiltak 

(medlemsstatar, soner og segment) 

Østersherpesvirus 1 μνar 

(OsHV-1 μνar) 

Irland IE Segment 1: Sheephaven Bay 

Segment 2: Gweebara Bay 

Segment 3: Killala Bay, Broadhaven Bay og Blacksod Bay 

Segment 4: Streamstown Bay 

Segment 5: Bertraghboy Bay og Galway Bay 

Segment 6: Poulnasharry Bay 

Segment 7: Kenmare Bay» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1137/2014 

av 27. oktober 2014 

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

håndtering av visse typer slaktebiprodukter fra dyr beregnet på konsum(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særlig artikkel 10 nr. 1, 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. I nevnte forordning er det fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

skal sikre overholdelse av særlige krav til videreforedling av slaktebiprodukter som mager fra drøvtyggere og føtter fra 

hovdyr. 

2) I samsvar med vedlegg III til nevnte forordning skal føtter fra hovdyr beregnet på videreforedling flås eller skåldes og 

avbustes, og mager fra drøvtyggere skal skåldes eller rengjøres på slakteriet, før de transporteres til en annen virk-

somhet. 

3) Utstyret som trengs til flåing eller skålding og avbusting, krever store investeringer. Derfor er særlig små og mellom-

store slakterier ikke i stand til selv å håndtere føtter beregnet på konsum på en kostnadseffektiv måte. 

4) Selv om den teknologiske utviklingen gjør det mulig å utnytte føtter fra hovdyr i næringsmidler og dermed redusere 

matavfallet, står særlig små og mellomstore slakterier overfor praktiske problemer som hindrer en slik utnyttelse. 

5) Løype raffineres til framstilling av ost og utvinnes fra mager fra unge drøvtyggere i særlige virksomheter. Skålding eller 

rengjøring av mager reduserer utbyttet av løype fra disse magene betydelig uten å bidra til sikkerheten ved løypen, som 

deretter gjennomgår kraftig raffinering. 

6) Det er nødvendig å opprettholde et høyt nivå av næringsmiddeltrygghet for å fremme bedre regelverksutforming og 

konkurranseevne samt skape like konkurransevilkår for foretakene, også for små og mellomstore slakterier. 

7) Mager fra drøvtyggere og føtter fra hovdyr omfattes av definisjonen av slaktebiprodukter i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 853/2004. Kravene til håndtering av slaktebiprodukter i nevnte forordning, herunder krav til temperatur under 

lagring og transport, sikrer at slike produkter trygt kan håndteres og transporteres til en virksomhet utenfor slakteriet, 

samles inn fra ulike slakterier og utnyttes. Den vedkommende myndigheten bør derfor tillate transport av føtter fra 

hovdyr som ikke er flådd eller skåldet og avbustet, til en annen virksomhet. 

8) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 bør derfor endres. 

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

dyrehelsen — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.10.2014, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2015 av  

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

tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 6. 

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

2019/EØS/77/05 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal avsnitt I kapittel IV nr. 18 lyde: 

«18.  Når de er beregnet på videreforedling: 

a)  skal mager skåldes eller rengjøres; når det gjelder mager fra unge drøvtyggere beregnet på framstilling av løype, 

er det tilstrekkelig at magene er tømt, 

b)  skal tarmer tømmes og rengjøres, 

c)  skal hoder og føtter flås eller skåldes og avbustes; synlig rene føtter kan imidlertid, dersom den vedkommende 

myndigheten har gitt tillatelse til det, transporteres til og flås eller skåldes og avbustes i en godkjent virksomhet 

der føttene videreforedles til næringsmidler.» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 27. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/266 

av 16. februar 2015 

om anerkjennelse av Isle of Man som fri for varroatose og om endring av vedlegget til 

gjennomføringsbeslutning 2013/503/EU(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 

Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler 

oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, særlig artikkel 15 nr. 2(1), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er ved direktiv 92/65/EØF fastsatt krav til dyrehelse for handel med og innførsel til Unionen av dyr, sæd, egg og 

embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse, fastsatt i de særlige unionsrettsaktene som det vises til i 

direktivets vedlegg F. 

2) Varroatose hos bier er oppført i vedlegg B til direktiv 92/65/EØF. Sykdommen skyldes ektoparasittiske midd av slekten 

Varroa og er rapportert fra hele verden. 

3) Dersom en medlemsstat anser at dens territorium eller deler av det er fritt for sykdommene oppført i vedlegg B til 

direktiv 92/65/EØF, skal den i henhold til direktivets artikkel 15 framlegge for Kommisjonen hensiktsmessig 

dokumentasjon som grunnlag for å treffe beslutning.  

4) Varroatose spres ved flytting av biyngel og direkte kontakt mellom smittede voksne bier. Det sistnevnte er mulig bare 

innenfor bienes flyradius. Derfor kan bare områder der flyttingen av bikuber og yngel kan kontrolleres, og som er 

geografisk tilstrekkelig isolert til å hindre migrering av bier fra andre områder, anerkjennes som sykdomsfrie. 

Vedkommende myndigheter må dessuten dokumentere gjennom resultater av utvidet overvåking at området faktisk er 

fritt for varroatose, og at innføring av levende bier og yngel er strengt kontrollert for å bevare statusen. 

5) Ved vedtakelsen av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/503/EU(2), ble Ålandsøyene i Finland anerkjent 

som et område som er fritt for varroatose. 

6) Det forente kongerike har anmodet Kommisjonen om å anerkjenne Isle of Man som varroatosefri. 

7) Selv om Isle of Man, som er et selvstyrende avhengig område under den britiske krone, ikke er en del av Unionen, er 

den underlagt en særlig begrenset ordning med Unionen. Som følge av dette fastsetter rådsforordning (EØF)  

nr. 706/73(3) at ved anvendelsen av bestemmelser som bl.a. berører dyrehelselovgivning, skal Det forente kongerike og 

Isle of Man behandles som én medlemsstat. 

8) Varroatose er en meldepliktig sykdom på Isle of Man, og verken bier i noe stadium av deres livssyklus, brukte bikuber 

elle andre beholdere for bier må flyttes fra Det forente kongerikes fastland til Isle of Man. Dessuten er Isle of Man en øy 

med beliggenhet i Irskesjøen, langt utenfor biers flyradius, og den er derfor tilstrekkelig geografisk atskilt fra potensielt 

varroatoseinfiserte områder. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 45 av 19.2.2015, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 

av 4.8.2016, s. 6. 

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/503/EU av 11. oktober 2013 om anerkjennelse av deler av Unionen som frie for varroatose 

hos bier og om tilleggsgarantier som kreves ved handel i Unionen og import for å verne om statusen som varroatosefri (EUT L 273 av 

15.10.2013, s. 38). 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 706/73 av 12. mars 1973 om fellesskapsbestemmelser som skal få anvendelse for Kanaløyene og Isle of Man 

med hensyn til handel med landbruksvarer (EFT L 68 av 15.3.1973, s. 1). 

2019/EØS/77/06 
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9) I samsvar med artikkel 15 nr. 1 i direktiv 92/65/EØF har Det forente kongerike framlagt for Kommisjonen dokumentan-

sjon om de overvåkingstiltak som i flere år har blitt anvendt på bipopulasjonen på Isle of Man og om ordningene for å 

verifisere fraværet av varroatose i denne populasjonen. 

10) Etter vurdering av dokumentasjonen som Det forente kongerike har framlagt, kan Isle of Man anses som et område i Det 

forente kongerike som er fritt for varroatose. 

11) Det bør derfor fastsettes hvilke tilleggsgarantier som bør kreves i handelssammenheng, idet det tas hensyn til de 

tiltakene Isle of Man allerede har iverksatt i sin nasjonale lovgivning. 

12) Vedlegget til gjennomføringsbestlutning 2013/503/EU bør derfor endres. 

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

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til beslutning 2013/503/EU erstattes av vedlegget til denne beslutning 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2015 

For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Medlemsstater eller områder i medlemsstater som er anerkjent som frie for varroatose  

1 2 3 4 5 

ISO-kode Medlemsstat 
Område som er anerkjent 

som fritt for varroatose 

TRACES-kode 

Lokal veterinærenhet 

Varer som er forbudt innført til området 

oppført i tredje kolonne 

FI Finland Åland FI00300 

AHVENANMAAN 

VALTIONVIRASTO  

Forseglet yngel og klekkede, voksne, 

levende honningbier 

UK Det forente 

kongerike 

Isle of Man GB06301 

ISLE OF MAN 

Bier i alle stadier av deres livssyklus, 

brukte bikuber eller andre beholdere 

for bier» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 28. mars 2014 

om endring av vedtak 98/536/EF med hensyn til listen over nasjonale referanselaboratorier 

[meddelt under nummer K(2014) 1920] 

(2014/745/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer 

og deres restmengder i levende dyr og animalske produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF samt 

vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger 

1) Ved direktiv 96/23/EU er det fastsatt tiltak for å overvåke stoffene og gruppene av restmengder oppført i direktivets 

vedlegg I. 

2) I henhold til artikkel 14 nr. 1 i direktiv 96/23/EF skal hver medlemsstat utpeke minst ett nasjonalt referanselaboratorium 

som skal være ansvarlig for visse oppgaver fastsatt i nevnte direktiv. I samme artikkel er det også fastsatt at Kommi-

sjonen skal utarbeide en liste over slike utpekte laboratorier. 

3) Listen over nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder står for tiden i vedlegget til kommisjonsvedtak 

98/536/EF(2). 

4) Visse medlemsstater har utpekt ytterligere nasjonale referanselaboratorier eller har erstattet de utpekte laboratoriene 

med andre laboratorier. Dessuten er kontaktopplysningene og de gruppene av restmengder som overvåkes av visse 

laboratorier som for tiden er oppført i vedlegget til vedtak 98/536/EF, endret. Av hensyn til klarheten og sammenhengen 

i unionsretten bør derfor listen over nasjonale referanselaboratorier i vedlegget til nevnte vedtak ajourføres. 

5) Vedtak 98/536/EF bør derfor endres. 

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

dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 98/536/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 28. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 29.10.2014, s. 104, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2015 av  

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

tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 8. 

(1) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10. 

(2) Kommisjonsvedtak 98/536/EF av 3. september 1998 om utarbeiding av listen over nasjonale referanselaboratorier for påvisning av 

restmengder (EFT L 251 av 11.9.1998, s. 39). 

2019/EØS/77/07 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

NASJONALE REFERANSELABORATORIER 

Medlems-stat Referanselaboratorier Grupper av restmengder 

Belgia Association momentanée ILVO-CER 

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) — CER Groupe 

(Département Santé) 

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) 

Brusselsesteenweg 370 

9090 MELLE 

CER (Département Santé) 

Rue du Point du Jour 8 

6900 MARLOIE 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, 

B2b, B2d, B2e, B2f og B3e 

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid/Institut scientifique de la 

Santé Publique 

Rue J. Wytsman/J. Wytsmanstraat 14 

1050 Brussel/Bruxelles 

B2c, B3a (organiske klorholdige 

pesticider), B3b 

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de 

Liège 

Allee de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman) 

4000 Liège 

B3a (ikke-dioksinlignende PCB) 

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de 

Liège 

Allee de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman) 

4000 Liège 

Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de Voedselketen — 

FLVVT/Laboratoire fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

— FLVVT 

Leuvensesteenweg 17 

3080 Tervuren 

B3a (dioksiner og dioksinlignende 

PCB) 

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 

(CODA)/Centre d’Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimi-

ques (CERVA) 

Leuvensesteenweg 17 

3080 Tervuren 

B3c, B3d 

Bulgaria Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и 

екология 

ул. ‘Искърско шосе’ 5 

1528 София 

Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology, 5 Iskarsko 

shousse Str., 1528 Sofia) 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, 

B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, 

B3d, B3e, B3f 
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Medlems-stat Referanselaboratorier Grupper av restmengder 

Den tsjekkiske 

republikk 

Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí veterinárních léčiv 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno 

Hudcova 56 A 

CZ-621 00 Brno 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d 

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů a PCB 

Státní veterinární ústav Praha 

Sídlištní 136/24 

CZ-165 03 Praha 

B3a, B3b 

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky 

Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř 

Kroměříž 

Hulínská 2286 

CZ-767 60 Kroměříž 

B3c 

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, 

barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv 

Státní veterinární ústav Jihlava 

Rantířovská 93 

CZ-586 05 Jihlava 

B1, B2 (unntatt B2d), B3d, B3e 

Danmark National Food Institute 

DTU Food 

Mørkhøj Bygade 19 

DK-2860 Søborg 

Kjemiske metoder for gruppe A1, 

A2, A3, A4, A5, A6 

Danish Veterinary and Food Administration 

Division of Residues 

Søndervang 4 

DK-4100 Ringsted 

Kjemiske metoder for gruppe B1, 

B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f 

National Food Institute 

DTU Food 

Mørkhøj Bygade 19 

DK-2860 Søborg 

B3 

Tyskland Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

Postfach 110260 

10832 Berlin 

Alle grupper 

Estland Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 

Kreutzwaldi 30 

Tartu 51006 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, 

B2b, B2d, B2e, B2f, B3c, B3e 
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Medlems-stat Referanselaboratorier Grupper av restmengder 

 Terviseameti Tartu labor 

Põllu 1A 

Tartu 50303 

B2c, B3a, B3b 

Põllumajandusuuringute Keskus 

Teaduse 4/6 

Saku 

Harjumaa 75501 

B3d 

Irland State Laboratory 

Young’s Cross 

Celbridge 

Co Kildare 

A1, A3, A4, A6 (nitroimidazoler og 

klorpromazin), B2b (bare nitro-

imidazoler), B2d, B2e, B2f (korti-

kosteroider), B3d 

Veterinary Public Health Regulatory Laboratory 

Young’s Cross 

Celbridge 

Co Kildare 

A2, A5, A6 (unntatt klorpromazin, 

nitrofuraner og nitroimidazoler), B1, 

B2f (bare karbadoks), B3c 

Teagasc Food Research Centre, Teagasc 

Ashtown 

Dublin 15 

A6 (nitrofuraner), B2a (anthelm-

intika unntatt emamektin), B2b (coc-

cidiostatika), B2c 

Marine Institute 

Rinville, 

Oranmore 

Galway 

B2a (emamektin), B2f (tefluben-

zuron og diflubenzuron), B3e (MG 

og LMG) 

Pesticide Control Laboratory 

Young’s Cross 

Celbridge 

Co Kildare 

B3a (organiske klorholdige pesti-

cider og 7 PCB), B3b, B3f 

Hellas Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών 

Τέρμα Ομονοίας 

621 10 Σέρρες 

(Veterinary Diagnostic Laboratory Serres, Terma Omonias, 621 10 

Serres) 

A1, A3, A4, A6 (dapson), B2f 

(karbadoks, olakindoks), B3a 

Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων Αθηνών 

Νεαπόλεως 25 

153 10, Αγ. Παρασκευή 

Αθήνα 

(Institute of Food Hygiene of Athens, Neapoleos 25, 153 10, Aghia 

Paraskevi, Athens, Greece) 

A2, A5, A6 (klorpromazin, nitro-

imidazoler), B1 (unntatt honning), 

B2a, B2b, B2d, B2e, B3b, B3c, B3e 

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης 

Πέλαγος Αρκαδίας 

22100 Τρίπολη 

(Veterinary Laboratory of Tripolis, Pelagos Arkadias, 22100 Tripolis, 

Greece) 

A6 (kloramfenikol og nitrofuraner), 

B2c 
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Medlems-stat Referanselaboratorier Grupper av restmengder 

 Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων 

Μ. Μπότσαρη 66 

73100 Χανιά 

(Veterinary Laboratory of Chania, Μ. Botsari 66, 73100 Chania, 

Greece) 

B1 i honning 

Ινστιτούτο Βιοχημείας, Τοξικολογίας και Διατροφής των Ζώων 

Νεαπόλεως 25 

153 10, Αγ. Παρασκευή 

Αθήνα 

(Institute of Biochemistry, Toxicology and Feed of Athens, Neapoleos 

25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece) 

B3d 

Spania Centro Nacional de Alimentación (Agencia Española de Consumo, 

Seguridad Alimentaria y Nutrición) 

Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 5,1 

28220 Majadahonda (Madrid) 

A1, A3, A4, A5, A6 (kloramfenikol, 

nitrofuraner og dapson), B1,  

B2f (kortikosteroider, karbadoks, 

olakindoks), B3a, B3b, B3d, B3e, 

B3f 

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente) 

Camino del Jau s/n 

18320 Santa Fe (Granada) 

A2, A6 (nitroimidazoler), B2a, B2b, 

B2c, B2d, B2e, B2f (unntatt korti-

kosteroider, karbadoks og olak-

indoks), B3f 

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente) 

Carretera de La Coruña, km 10,700 

28023 Madrid 

B3c, B3f 

Frankrike LABERCA — ONIRIS 

Atlanpôle — Site de la Chantrerie — BP 50707 

44307 NANTES Cedex 3 

A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glukokorti-

koider), B3a (PCB), B3f 

ANSES — Laboratoire de Fougères 

La Haute Marche — Javené 

BP 90203 

35302 Fougères 

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f 

(unntatt glukokortikoider), B3e 

ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments de Maisons-Alfort 

23, avenue du Général de Gaulle 

94706 Maisons-Alfort Cedex 

B2c, B3a (except PCBs), B3b, B3c, 

B3d 

Kroatia Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, 

Republika Hrvatska 

Croatian veterinary institute, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Croatia 

Alle grupper 

Italia Istituto Superiore di Sanità 

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

Viale Regina Elena, 299 

00161 Roma 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, 

B3a (unntatt dioksiner og PCB), 

B3b, B3c, B3d, B3e, B2f 
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Medlems-stat Referanselaboratorier Grupper av restmengder 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 

“G. Caporale” 

Via Campo Boario 

64100 TERAMO 

B3a (PCB, dioksiner og dioksin-

lignende PCB) 

Kypros Γενικό Χημείο του Κράτους 

Υπουργείο Υγείας 

Οδός Κίμωνος 44, 

1451, Λευκωσία, Κύπρος 

(General State Laboratory, Ministry of Health, Kimonos Street 44, 

1451 Nicosia) 

Alle grupper 

Latvia Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts 

“BIOR” 

Lejupes iela 3 

LV-1076 Rīga 

(Institute of Food Safety, Animal Health and Environment “BIOR”, 

Lejupes Street 3, LV-1076 Riga) 

Alle grupper (unntatt B3d i akva-

kultur) 

Litauen Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas 

J.Kairiūkščio 10, 

LT-08409 Vilnius 

Alle grupper 

Luxembourg Association momentanée ILVO-CER 

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) — CER Groupe (Dépar-

tement Santé) 

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) 

Brusselsesteenweg 370 

9090 MELLE 

CER (Département Santé) 

Rue du Point du Jour 8 

6900 MARLOIE 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, 

B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, 

B3d, B3e, B3f 

Institut scientifique de la Santé publique 

Rue J. Wytsman 14 

1050 Bruxelles 

B3c 

Ungarn Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság 

Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium 

Mester u. 81. 

Hungary 

H-1095 

Budapest 94 

POB 1740 

H-1465 

(National Food Chain Safety Office, Food and Feed Safety Directorate, 

Food Toxicological NRL, Mester u. 81., Hungary, H-1095, Budapest 

94, POB 1740, H-1465) 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, 

B2b, B2d, B2e, B2f, B3a (bare 

dioksiner og PCB), B3c, B3d, B3e, 

B3f 
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Medlems-stat Referanselaboratorier Grupper av restmengder 

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 

Budaörsi út 141-145 

Hungary 

H-1118 

Budapest 

(National Food Chain Safety Office, Directorate of Plant Protection 

and Soil Conservation, Budaörsi út 141-145, Hungary, H-1118, 

Budapest) 

B2c, B3a (unntatt dioksiner og 

PCB), B3b 

Malta Laboratorju Veterinarju Nazzjonali. 

Direttorat ghar-regolazzjoni Veterinarja 

Ministeru ghall-Izvilupp Sostenibbli l-Ambjent u Tibdil fil-Klima 

Albertown, Marsa MRS1123 

Malta 

National Veterinary Laboratory 

Veterinary Regulation Directorate 

Ministry for Sustainable Development the Environment and Climate 

change. 

Albertown, Marsa MRS1123 

Malta 

Alle grupper unntatt B3a (dioksiner, 

furaner og dioksinlignende PCB), 

B3c (grunnstoffer) og B3d (myko-

toksiner) 

Public Health Laboratory Evans Building 

Lower Merchants Street 

Valletta VLT1179 

Malta 

Food and Environment Research Agency 

Sand Hutton 

York YO41 1LZ 

UK 

B3a (dioksiner, PCB og dioksin-

lignende PCB), B3c (grunnstoffer) 

og B3d (mykotoksiner) 

Nederland Wageningen UR 

RIKILT Institute of food safety 

Akkermaalsbos 2 

Wageningen 6708WB 

Alle grupper 

Østerrike Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 

GmbH 

Institut für Lebensmittelsicherheit Wien 

Abteilung Tierarzneimittel, Hormone und Kontaminanten (THKS) 

Spargelfeldstraße 191 

1220 Wien 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, 

B2b, B2d, B2e, B2f (kortikoider, 

karbadoks og olakindoks) 

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 

GmbH 

Institut für Lebensmittelsicherheit 

Abteilung Pestizid- und Lebensmittelanalytik (PLMA) 

Technikerstraße 70 

A-6020 Innsbruck 

B2c, B2f (amitraz), B3a (unntatt 

dioksiner og PCB), B3b, B3f (neoni-

kotinoider) 
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Medlems-stat Referanselaboratorier Grupper av restmengder 

 Umweltbundesamt GmbH 

Spittelauer Lände 5 

1090 Wien 

B3a (dioksiner og PCB) 

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 

GmbH 

Geschäftsfeld Ernährungssicherheit 

Institut für Tierernährung und Futtermittel 

Wieningerstraße 8 

4020 Linz 

B3c 

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 

GmbH 

Institut für Lebensmittelsicherheit Linz 

Abteilung Kontaminantenanalytik (KONA) 

Wieningerstraße 8 

4020 Linz 

B3d 

Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien 

Henneberggasse 3 

1030 Wien 

B3e 

Polen Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy 

Instytut Badawczy w Puławach 

Al. Partyzantów 57 

24-100 Puławy 

Alle grupper 

Portugal Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV) 

Quinta do Marquês, Av. da Republica 

2780-157 Oeiras 

Alle grupper (unntatt B3a dioksiner 

og B3c i akvakultur) 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) 

Av. de Brasília, 6 

1449-006 Lisboa 

B3c (i akvakultur) 

DRAL — Laboratório de Físico — Química (LFQ) 

Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, 22 

Edifício F — 1.o andar 

1649-038 Lisboa 

B3a (dioksiner) 

Romania Institute for Hygiene and Veterinary Public Health 

Str. Campul Mosilor nr. 5, sect. 2, 

021201 Bucuresti 

A1, A4, A6 (nitroimidazoler, nitro-

furaner), B1 (antibiotika), B2a, B2b, 

B2c, B2e, B2f, B3a (organiske 

klorholdige pesticider og ikke-

dioksinlignende PCB), B3b, B3c, 

B3d, B3e 

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate 

Str. Surorile Martir Caceu nr. 4, 

300858 Timisoara 

A2, A5, B2d 
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 Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate 

Sos. Mangaliei nr. 78, 

900111 Constanta 

A3, A6 (kloramfenikol) 

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate 

Str. Piata Marasti nr. 1, 

400609 Cluj-Napoca 

A6 (dapson), B1 (sulfonamider) 

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate 

Str. Ilioarei nr 16E, sect. 3, 

032125 Bucuresti 

B3a (dioksiner) 

Slovenia Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta 

Nacionalni veterinarski inštitut 

Gerbičeva 60 

1000 Ljubljana 

A1, A3, A4, A5, A6 (unntatt kloram-

fenikol i urin og kloroform i urin), 

B1, B2a (avermektiner), B2b, B2d, 

B2e, B2f, B3c (unntatt kvikksølv i 

akvakultur), B3d, B3e 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Prvomajska 1 

2000 Maribor 

A2, A6 (kloramfenikol i urin og 

kloroform i urin), B2a (ben-

zimidazoler), B2c, B3a, B3b (unntatt 

i honning), B3c (kvikksølv i akva-

kultur) 

Slovakia Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava 

Botanická 15 

Bratislava 842 13 

A1, A3, A4, A5, A6 (nitro-

imidazoler), B2c, B2e, B3a, B3b 

Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice 

Hlinkova 1B 

Košice 040 01 

A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d 

Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 

Jánoskova 1611/58 

Dolný Kubín 026 01 

A6 (kloramfenikol, nitrofuraner), B1, 

B2f, B3e 

Finland Finnish Food Safety Authority Evira 

Mustialankatu 3 

00790 Helsinki 

Alle grupper 

Sverige Statens Livsmedelsverk 

Box 622 

751 26 Uppsala 

Alle grupper 

Det forente 

kongerike 

Agri-Food & Biosciences Institute 

Veterinary Science Division 

Stoney Road 

Stormont 

Belfast BT4 3SD 

Northern Ireland 

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitro-

furaner unntatt i honning, nitro-

imidazoler), B2b, (nicarbazin), B2f 
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 Food and Environment Research Agency (FERA) 

Sand Hutton 

York 

YO41 1LZ 

A6 (kloramfenikol, nitrofuraner i 

honning, dapson). B1, B2a, B2b 

(ionoforer) 

LGC Ltd 

Queens Road 

Teddington 

Middlesex TW11 OLY 

A6 (klorpromazin), B2c, B2d, B2e, 

B3a, B3b, B3c, B3d, B3e» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING  

(EU) nr. 1114/2014 

av 21. oktober 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig 

kontroll av trikiner i kjøtt(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(1), særlig artikkel 18  

nr. 8–11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I kommisjonsforordning (EF) nr. 2075/2005(2) er det fastsatt regler for prøvetaking fra skrotter av arter som er mottakelige 

for trikininfeksjon, med henblikk på å bestemme status for driftsenheter og delområder, samt vilkår for import av kjøtt til 

Unionen. I forordningen er det også fastsatt referansemetoder og likeverdige metoder for påvisning av trikiner i prøver fra 

skrotter. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 2075/2005 er det tillatt å dele skrotter av tamsvin på visse vilkår i påvente av 

resultatene av trikinundersøkelsen. For å lette driften av nedskjæringsanleggene bør det vurderes å tillate dette også for 

hester på de samme vilkårene. 

3)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 216/2014(3) ble visse unntak fra prøvetaking for å påvise trikiner hos tamsvin fastsatt i 

forordning (EF) nr. 2075/2005 endret. Ved forordning (EU) nr. 216/2014 ble det også gjort endringer i de kravene som 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak må oppfylle for å få driftsenheter offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte 

oppstallingsforhold. Ett av disse vilkårene er at den driftsansvarlige bare kan innføre nye dyr til driftsenheten dersom de 

kommer fra driftsenheter som også er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold. Det bør 

klargjøres hvilke vilkår som gjelder når andre tamsvin enn dem som er direkte beregnet på slakting, flyttes fra en driftsenhet 

til en annen via oppsamlingssentraler. Dessuten bør de relevante sertifikatene for handel og import innenfor Unionen 

tilpasses de endrede kravene. 

4)  En offentlig veterinær bør i de helsesertifikatene som er fastsatt i rådsdirektiv 64/432/EØF(4) for handel med svin innenfor 

Unionen og i kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010(5) for import av tamsvin til Unionen fra tredjestater, angi at 

opprinnelsesenheten er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold, slik at medlemsstatene kan 

bruke de relevante metodene for trikinundersøkelse ved slakting og ikke risikere mottakerenhetens status med hensyn til 

avls- og produksjonsdyr av svin. 

5)  For å sikre korrekt anvendelse av forordning (EF) nr. 2075/2005 bør tredjestater som eksporterer tamsvin eller kjøtt fra 

disse, oppføres i de relevante rettsaktene om importvilkår dersom de anvender unntakene fra prøvetaking for å påvise 

trikiner hos tamsvin, og dersom deres driftsenheter og delområder er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte 

oppstallingsforhold.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 22.10.2014, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2015 av  

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

tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 10. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2075/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt 

(EUT L 338 av 22.12.2005, s. 60). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 216/2014 av 7. mars 2014 om endring av forordning (EF) nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler 

for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt (EUT L 69 av 8.3.2014, s. 85). 

(4) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet (EFT 121 av 

29.7.1964, s. 1977). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om fastsettelse av lister over tredjestater, territorier eller deler av slike som er 

godkjent med hensyn til innføring til Den europeiske union av visse dyr og ferskt kjøtt, og om krav til veterinærsertifikater (EUT L 73 av 

20.3.2010, s. 1). 

2019/EØS/77/08 



Nr. 77/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

6)  Hygieneattestasjonen av trikinundersøkelsen bør inngå i de veterinærattestene som følger ferskt kjøtt i samsvar med 

forordning (EU) nr. 206/2010, bearbeidet kjøtt i samsvar med kommisjonsvedtak 2000/572/EF(1) og kjøttprodukter i 

samsvar med kommisjonsvedtak 2007/777/EF(2). 

7)  EUs referanselaboratorium for parasitter har anbefalt at teksten i forordning (EF) nr. 2075/2005 om framgangsmåten for 

visse likeverdige metoder for trikinundersøkelse presiseres. Dessuten har EUs referanselaboratorium validert en ny 

metode for påvisning av trikiner i kjøtt av tamsvin (PrioCHECK® Trichinella AAD KIT). Denne metoden bør derfor 

godkjennes til undersøkelse av denne arten. 

8)  Forordning (EF) nr. 2075/2005 bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 2075/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 2 skal lyde: 

«Artikkel 2 

Prøvetaking fra skrotter 

1. Som en del av kontrollen post mortem skal det tas prøver fra skrotter av tamsvin på slakterier som følger: 

a)  Alle skrotter av avlspurker og -råner eller minst 10 % av skrottene av de dyrene som hvert år sendes til slakting fra hver 

driftsenhet som er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold, skal undersøkes for trikiner. 

b)  Alle skrotter fra driftsenheter som ikke er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold, skal 

systematisk undersøkes for trikiner. 

Det skal tas en prøve fra hver skrott, og prøven skal undersøkes for trikiner i et laboratorium som er utpekt av vedkommende 

myndighet, ved hjelp av én av følgende påvisningsmetoder: 

a)  referansemetoden for påvisning beskrevet i vedlegg I kapittel I eller 

b)  en likeverdig påvisningsmetode beskrevet i vedlegg I kapittel II. 

2. Det skal systematisk tas prøver fra skrotter av hester, villsvin og andre arter av produksjonsdyr og viltlevende dyr som 

er mottakelige for trikininfestasjon, på slakterier eller i viltbehandlingsanlegg som en del av kontrollen post mortem. 

Det skal tas én prøve fra hver skrott, og prøven skal undersøkes i samsvar med vedlegg I og III i et laboratorium som er 

utpekt av vedkommende myndighet.  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2000/572/EF av 8. september 2000 om fastsettelse av krav til dyrehelse og hygiene samt utstedelse av veterinærattest 

ved import av bearbeidet kjøtt til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 240 av 23.9.2000, s. 19). 

(2) Kommisjonsvedtak 2007/777/EF av 29. november 2007 om fastsettelse av krav til dyrehelse og hygiene samt sertifikatmodeller for import 

fra tredjestater av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer beregnet på konsum og om oppheving av vedtak 

2005/432/EF (EUT L 312 av 30.11.2007, s. 49). 
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3. I påvente av resultatene av trikinundersøkelsen og forutsatt at den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket garanterer 

full sporbarhet, kan skrotter av tamsvin og hester deles i høyst seks deler på et slakteri eller i et nedskjæringsanlegg i de samme 

lokalene. 

Som unntak fra første ledd og etter godkjenning fra vedkommende myndighet kan slike skrotter nedskjæres i et nedskjærings-

anlegg som er tilknyttet eller atskilt fra slakteriet, forutsatt at 

a)  dette skjer under tilsyn av vedkommende myndighet, 

b)  en skrott eller deler av denne ikke har mer enn ett nedskjæringsanlegg som bestemmelsessted, 

c)  nedskjæringsanlegget ligger på medlemsstatens territorium, og 

d)  alle deler erklæres uegnet til konsum dersom resultatet er positivt.» 

2)  Artikkel 13 skal lyde: 

«Artikkel 13 

Hygienekrav ved import 

1. Kjøtt som inneholder tverrstripet muskulatur av dyrearter som kan være bærere av trikiner, kan bare importeres til 

Unionen dersom det før eksporten er undersøkt for trikiner i samsvar med vilkår som tilsvarer vilkårene i artikkel 2 eller 3, i 

den tredjestaten der dyrene ble slaktet. 

2.  En tredjestat kan bare anvende unntakene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 og 3 dersom den har underrettet Kommisjonen om 

anvendelsen av unntakene og er oppført for dette formål 

i)  i del 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 206/2010 for import av levende tamsvin eller 

ii)  i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 for import av ferskt kjøtt av tamsvin, 

iii)  i del 2 i vedlegg II til vedtak 2007/777/EF for import av kjøttprodukter framstilt utelukkende av kjøtt eller 

kjøttprodukter av tamsvin.» 

3)  Artikkel 15 skal lyde: 

«Artikkel 15 

Dokumenter 

1.  I helsesertifikatet for handel med levende tamsvin innenfor Unionen, som angitt i modell 2 i vedlegg F til direktiv 

64/432/EØF, skal den offentlige veterinæren angi at opprinnelsesenheten er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte 

oppstallingsforhold i samsvar med artikkel 8 i denne forordning. 

2.  I helsesertifikatet for import til av tamsvin til Unionen, som angitt i modell POR-X og POR-Y i del 2 i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 206/2010, skal den offentlige veterinæren angi at vedkommende myndighet i tredjestaten offisielt har 

anerkjent at opprinnelsesenheten anvender kontrollerte oppstallingsforhold som tilsvarer dem som er fastsatt i vedlegg IV til 

denne forordning. 

3.  I veterinærattesten som følger forsendelser av kjøtt beregnet på import til Unionen fra tredjestater, som angitt i modell 

«POR» i del 2 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, skal den offentlige veterinæren inkludere hygieneattestasjonen av 

den trikinundersøkelsen som i samsvar med artikkel 13 i denne forordning er gjennomført i kjøttets opprinnelsestredjestat.  
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4.  I dyrehelse- og hygienesertifikatet som følger forsendelser av bearbeidet kjøtt beregnet på import til Unionen fra 

tredjestater, som angitt i modellen i vedlegg II til vedtak 2000/572/EF, skal den offentlige veterinæren inkludere 

hygieneattestasjonen av den trikinundersøkelsen som i samsvar med artikkel 13 i denne forordning er gjennomført i kjøttets 

opprinnelsestredjestat. 

5.  I dyrehelse- og hygienesertifikatet som følger forsendelser av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og 

tarmer beregnet på import til Unionen fra tredjestater, som angitt i modellen i vedlegg III til vedtak 2007/777/EF, skal den 

offentlige veterinæren inkludere hygieneattestasjonen av den trikinundersøkelsen som i samsvar med artikkel 13 i denne 

forordning er gjennomført i kjøttets opprinnelsestredjestat.» 

4)  I vedlegg I kapittel I nr. 3 skal punkt IV lyde: 

«IV.  Rengjørings- og dekontamineringsrutiner etter et positivt eller usikkert resultat 

Dersom resultatet av undersøkelsen av en samleprøve eller enkeltprøve er positivt eller usikkert, må alt materiale som 

har vært i kontakt med kjøtt (blanderskål og -kniv, begerglass, rørestav, temperaturføler, konisk filtertrakt, sil og tang), 

dekontamineres omhyggelig ved å vaskes i varmt vann (65–90 °C). Det anbefales å skylle hver del omhyggelig for å 

fjerne eventuelt rengjøringsmiddel som er brukt ved vaskingen.» 

5)  I vedlegg I kapittel II del D nr. 3 skal punkt IV lyde: 

«IV.  Rengjørings- og dekontamineringsrutiner etter et positivt eller usikkert resultat 

Dersom resultatet av undersøkelsen med lateksagglutinasjon av en samleprøve eller enkeltprøve er positivt eller 

usikkert, må alt materiale som har vært i kontakt med kjøtt (blanderskål og -kniv, pistill, begerglass, rørestav, 

temperaturføler, konisk filtertrakt, sil og tang), dekontamineres omhyggelig ved å dyppes i varmt vann (65–90 °C) i 

noen sekunder. Kjøttrester eller inaktiverte larver som måtte være igjen på overflaten, kan fjernes med en ren svamp 

og vann fra springen. Om nødvendig kan noen dråper rengjøringsmiddel tilsettes for å avfette utstyret. Det anbefales 

deretter å skylle hver del omhyggelig for å fjerne alle rester av rengjøringsmiddelet.» 

6)  I vedlegg I kapittel II skal ny del E lyde: 

«E. Undersøkelse med kunstig fordøyelse for in vitro-påvisning av trikinlarver i kjøttprøver, PrioCHECK® 

Trichinella AAD Kit. 

Denne metoden anses likeverdig bare ved undersøkelse av kjøtt fra tamsvin. 

PrioCHECK® Trichinella AAD Kit skal brukes i samsvar med bruksanvisningen for settet ved hjelp av skilletrakter 

(Lenz NS 29/32) og et reagensglass på 80 ml.» 

7)  I vedlegg IV kapittel I del A skal bokstav g)–j) lyde: 

«g)  Den driftsansvarlige skal sørge for at tamsvinene identifiseres, slik at hvert enkelt dyr kan spores tilbake til drifts-

enheten. 

h)  Den driftsansvarlige skal sørge for at tamsvin innføres til driftsenheten bare dersom de har sin opprinnelse i og 

kommer fra driftsenheter som er offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold. 

i)  Ingen av tamsvinene får oppholde seg utendørs med mindre den driftsansvarlige gjennom en risikoanalyse kan 

godtgjøre overfor vedkommende myndighet at tidsrommet, anlegget og forholdene ved opphold utendørs ikke 

innebærer noen fare for at trikiner innføres til driftsenheten. 

j)  Ingen avls- eller produksjonsdyr av svin, som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav c) i direktiv 64/432/EØF, er etter å ha 

forlatt opprinnelsesenheten blitt lesset av på en oppsamlingssentral, som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav o) i direktiv 

64/432/EØF, med mindre oppsamlingssentralen oppfyller kravene i bokstav a)–i) i denne del og alle tamsvin som 

samles for å utgjøre sendinger på oppsamlingssentralen, har sin opprinnelse i og kommer fra driftsenheter som er 

offisielt anerkjent for anvendelse av kontrollerte oppstallingsforhold, eller fra offisielt anerkjente delområder.» 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 18. april 2013 

om årlige rapporter om ikke-diskriminerende kontroller som utføres i henhold til rådsforordning 

(EF) nr. 1/2005 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 

64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 

[meddelt under nummer K(2013) 2098] 

(2013/188/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 

22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttet 

virksomhet, og om endring av direktiv 64/432/EØF og 

93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97(1), særlig artikkel 30 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 1/2005 er det fastsatt regler for 

transport av levende virveldyr innenfor Unionen, 

herunder de særlige kontrollene som tjenestemenn skal 

foreta av forsendelser som kommer til eller forlater 

Unionens tollområde. I artikkel 27 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1/2005 er det fastsatt at vedkommende 

myndighet skal kontrollere at kravene i nevnte 

forordning overholdes ved å utføre ikke-diskriminerende 

kontroller av dyr, transportmidler og følgedokumenter 

(heretter kalt «ikke-diskriminerende kontroller»). 

2)  Videre er det i artikkel 27 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1/2005 fastsatt at medlemsstatene senest 30. juni 

hvert år skal framlegge for Kommisjonen en årlig 

rapport for det foregående år om de ikke-diskrimi-

nerende kontrollene (heretter kalt «årlige rapporter»). 

De årlige rapportene skal ledsages av en analyse av de 

alvorligste manglene som er oppdaget, og en handlings-

plan for å avhjelpe disse manglene. 

3)  Ifølge rapporten fra Kommisjonen til Europaparlamentet 

og Rådet om virkningen av rådsforordning (EF) 

nr. 1/2005 på vern av dyr under transport(2), bør det 

vedtas gjennomføringstiltak for kontrollene som 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal 

utføre i samsvar med artikkel 27 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1/2005. 

4)  Rapporten konkluderte også med at strukturen i 

rapporteringssystemet bør harmoniseres ytterligere for 

å gi et større antall sammenlignbare opplysninger. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 111 av 23.4.2013,  

s. 107, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2015 av 

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

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

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 11. 

(1) EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1. 

(2) KOM(2011) 700 endelig utgave. 

5)  Ved denne beslutning bør det derfor fastsettes en 

harmonisert skjemamodell for de årlige rapportene, og 

for å redusere den administrative byrden for medlems-

statene bør det også fastsettes at rapportene skal 

framlegges elektronisk for Kommisjonen. 

6)  Vedkommende myndighet foretar ikke-diskriminerende 

kontroller på forskjellige stadier av en transport. 

Kontrollene foretas før avsendelse, under transport, ved 

ankomst på bestemmelsesstedet og etter at transporten er 

avsluttet. Under en ikke-diskriminerende kontroll kan 

vedkommende myndighet utføre en rekke kontroller for 

å verifisere overholdelse av Unionens regelverk. Dette 

kan innebære kontroll av om dyrene er skikket til å bli 

transportert, kontroll av om transportmidlene oppfyller 

kravene i Unionens regelverk eller om transportøren har 

de nødvendige godkjenninger. Transportøren kan bli 

informert på forhånd, men ikke nødvendigvis. 

7)  Transportørene forventer ofte at ikke-diskriminerende 

kontroller utføres før avgang på lange reiser mellom 

medlemsstater og til og fra tredjestater samt etter 

ankomst på bestemmelsesstedet når dette er et slakteri, 

og slike ikke-diskriminerende kontroller innebærer ofte 

kontroll av et stort antall dyr. I de årlige rapportene bør 

derfor disse ikke-diskriminerende kontrollene angis 

atskilt fra tilfeldige og risikobaserte ikke-diskrimi-

nerende kontroller, som vanligvis ikke er forventet og 

kan omfatte et mindre antall dyr. 

8)  Ved ikke-diskriminerende kontroller som foretas før 

eller under transport, kontrollerer vedkommende 

myndighet alle følgedokumenter, som skal gjøres 

tilgjengelig for myndigheten. Disse ikke-diskrimi-

nerende kontrollene bør redegjøres for atskilt fra ikke-

diskriminerende kontroller som gjennomføres etter en 

transport er avsluttet, og som omfatter kontroll av 

loggbøker eller utskrifter fra navigasjonssystemene med 

det eneste formål å kontrollere overholdelse av kravene 

fastsatt i punkt 1.4, 1.5, 1.7 og 1.8 i kapittel V avsnitt 1 i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 1/2005 om reise- og 

hviletider. 

9)  For å sikre en korrekt sammenligning av opplysnin-

gene som samles inn ved de ikke-diskriminerende 

kontrollene, bør det ved denne beslutning fastsettes tre 

forskjellige typer ikke-diskriminerende kontroller som 

angis separat i de årlige rapportene. De tre typene 

ikke-diskriminerende kontroller bør omfatte: a) ikke-

diskriminerende kontroller som utføres på avsen-

derstedet før dyrene transporteres på lange reiser 

2019/EØS/77/09 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/33 

 

mellom medlemsstater og til og fra tredjestater samt 

etter at dyrene er losset fra transportmiddelet på 

bestemmelsesstedet når dette er et slakteri, b) ikke-

diskriminerende kontroller som utføres under 

transporten, og c) ikke-diskriminerende kontroller som 

utføres etter transporten er avsluttet for å verifisere at 

reise- og hviletider er overholdt. 

10)  Under en ikke-diskriminerende kontroll kan 

vedkommende myndighet kontrollere ett eller flere 

dyr, transportmidler og følgedokumenter. Kontrollen 

kan føre til at vedkommende myndighet oppdager 

tilfeller av manglende overholdelse av kravene i 

forordning (EF) nr. 1/2005, og treffer tiltak for å 

avhjelpe mangelen. En korrekt sammenligning av 

resultatet av slike ikke-diskriminerende kontroller i 

medlemsstatene krever at resultatene registreres og 

rapporteres på en enhetlig måte. 

11)  Denne beslutning bør få anvendelse fra 1. januar 2015 

for å gi medlemsstatene tilstrekkelig tid til å tilpasse sine 

nasjonale datainnsamlingssystemer til opplysningene 

som skal inngå i de årlige rapportene i samsvar med 

denne beslutning. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Ved denne beslutning fastsettes regler om årlige rapporter om 

ikke-diskriminerende kontroller som medlemsstatene senest 

30. juni hvert år skal framlegge for Kommisjonen i samsvar 

med artikkel 27 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1/2005 (heretter 

kalt «årlige rapporter»). 

Disse reglene gjelder opplysninger som medlemsstatene skal 

gi i de årlige rapportene om ikke-diskriminerende kontroller 

av dyr, transportmidler og følgedokumenter som ved-

kommende myndighet skal foreta i samsvar med artikkel 27 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1/2005 («heretter kalt ikke-

diskriminerende kontroller»), og den måten opplysningene 

skal framlegges på for Kommisjonen. 

Artikkel 2 

Opplysninger som skal inngå i de årlige rapportene, og 

skjemamodell 

1.  De årlige rapportene skal inneholde følgende opplys-

ninger om ikke-diskriminerende kontroller, inndelt etter 

dyreart og etter type ikke-diskriminerende kontroll, og som 

nevnt i vedlegg I til denne beslutning og i de forklarende 

merknadene i vedlegg II til denne beslutning: 

a)  samlet antall ulike typer ikke-diskriminerende kontroller 

som vedkommende myndighet har utført, og hvilke dyr, 

transportmidler eller følgedokumenter som er blitt 

kontrollert, som nevnt i del A i tabell 1 i del 2 i vedlegg I 

og i del 1 i vedlegg II, 

b)  antall dyr, transportmidler eller følgedokumenter som 

vedkommende myndighet faktisk har kontrollert under de 

ikke-diskriminerende kontrollene, som nevnt i del B i 

tabell 1 i del 2 i vedlegg I, som bare skal omfatte: 

i) antall dyr som er blitt fysisk kontrollert, 

ii) antall transportmidler som er blitt fysisk kontrollert, 

men unntatt kontroller som er del av en godkjennings-

ordning i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) 

nr. 1/2005, 

iii) antall følgedokumenter nevnt i artikkel 4 nr. 2 og 6 

nr. 1, 5, 8 og 9 i forordning (EF) nr. 1/2005 og i nr. 5 

og 8 i vedlegg II til nevnte forordning, som ved-

kommende myndighet har fått tilgang til og har 

kontrollert. 

 Når flere enn ett følgedokument er blitt kontrollert 

under én kontroll, kan dette oppgis som kontroll av 

ett dokument. 

c)  kategorien og antallet tilfeller av manglende overholdelse 

av kravene i forordning (EF) nr. 1/2005 som vedkommende 

myndighet har oppdaget under de ikke-diskriminerende 

kontrollene, som nevnt i tabell 2 i del 2 i vedlegg I og i del 

2 i vedlegg II til denne beslutning, 

d)  kategorien og antallet tiltak som vedkommende 

myndighet har truffet etter at det er oppdaget tilfeller av 

manglende overholdelse av kravene i forordning (EF) 

nr. 1/2005, som nevnt i tabell 3 i del 2 i vedlegg I og i del 

3 i vedlegg II til denne beslutning, 

e)  en analyse av de alvorligste manglene som er oppdaget 

under de ikke-diskriminerende kontrollene, og en hand-

lingsplan for å avhjelpe manglene, som nevnt i del 3 i 

vedlegg I. 

2.  De årlige rapportene skal framlegges for Kommisjonen i 

elektronisk form i samsvar med skjemamodellen for de årlige 

rapportene i vedlegg I, og skal fylles ut i samsvar med de 

forklarende merknadene i vedlegg II. 

Artikkel 3 

Anvendelse 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2015. 
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Artikkel 4 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

Skjemamodell for de årlige rapportene som medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen, som nevnt i 

artikkel 1 og 2 

ÅRLIG RAPPORT 

om ikke-diskriminerende kontroller av dyr, transportmidler og følgedokumenter utført i henhold til artikkel 27 

i forordning (EF) nr. 1/2005 

DEL 1 

— Medlemsstat: [Medlemsstat] 

— Året da vedkommende myndighet utførte de ikke-diskriminerende kontrollene nevnt i denne årlige rapporten: 

[åååå] 

 Kontaktopplysninger for vedkommende myndighet som har ansvar for å utføre de ikke-diskriminerende kontrol-

lene nevnt i denne årlige rapporten, eller for å framlegge rapporten: 

 Navn og stilling for ansvarlig tjenestemann hos vedkommende myndighet  ...............................................................  

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

 Vedkommende myndighet  .........................................................................................................................................  

 Adresse  ......................................................................................................................................................................  

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

 Telefonnummer  .........................................................................................................................................................  
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DEL 2 

[Medlemsstat] 

[åååå] 

Tabell 1 

Typer ikke-diskriminerende kontroller utført i henhold til artikkel 27 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1/2005 

Avsnitt A: antall ikke-diskriminerende kontroller som vedkommende myndighet har utført 

Avsnitt B: antall dyr, transportmidler og følgedokumenter som er blitt kontrollert under ikke-diskriminerende kontroller 

Arter(*): Storfe Svin Sau ~ geit Dyr av hestefamilien 
Andre arter (angi og legg til  

kolonner etter behov) 

Typer ikke-diskriminerende kontroller(**) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Del A  

Antall ikke-diskriminerende kontroller                

Del B  

Dyr                

Transportmiddel                

Følgedokumenter                

(*) Angi antall ikke-diskriminerende kontroller i del A, og angi antall dyr, transportmidler og følgedokumenter som er kontrollert, i del B, separat for forskjellige dyrearter. 

(**) Se Del 1 i de forklarende merknadene i vedlegg II. 

Tabell 2 

Kategori og antall tilfeller av manglende overholdelse av forordning (EF) nr. 1/2005 som er blitt oppdaget under de ikke-

diskriminerende kontrollene fastsatt i artikkel 27 nr. 1 i nevnte forordning 

Kategori av manglende overholdelse(*)  

1.  Dyrenes skikkethet til transport                

2.  Transportpraksis, plassforhold, høyde                

3.  Transportmidler og tilleggsbestemmelser 

om dyretransportfartøyer eller container-

skip, og for lange reiser 
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Kategori av manglende overholdelse(*)  

4.  Vanning og fôring, reise- og hviletider                

5.  Dokumentasjon                

6.  Andre tilfeller av manglende overholdelse                

Samlet antall tilfeller av manglende over-

holdelse 

— — — — — — — — — — — — — — — 

(*) Se del 2 i de forklarende merknadene i vedlegg II. 

Tabell 3 

Kategori og antall tiltak som vedkommende myndighet har truffet etter at det er oppdaget tilfeller av manglende 

overholdelse av forordning (EF) nr. 1/2005 

Kategori av manglende overholdelse(*)  

A.  Pålagte sanksjoner                

B.  Håndheving og utveksling av opplysninger                

(*) Se del 3 i de forklarende merknadene i vedlegg II. 
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DEL 3 

Analyse av de alvorligste manglene som er oppdaget under de ikke-diskriminerende kontrollene, og 

handlingsplan for å avhjelpe dem, som fastsatt i artikkel 27 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1/2005 

[Medlemsstat] 

[åååå] 

1. ANALYSE AV DE ALVORLIGSTE MANGLENE SOM ER OPPDAGET UNDER DE IKKE-

DISKRIMINERENDE KONTROLLENE 

I denne årlige rapporten anses følgende for å være alvorlige mangler: 

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

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

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

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

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

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

2.  HANDLINGSPLAN FOR Å AVHJELPE MANGLENE BESKREVET UNDER PUNKT 1. 

 ______   



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/39 

 

VEDLEGG II 

Forklarende merknader til skjemamodellen for årlig rapport i vedlegg I, som nevnt i artikkel 2 

DEL 1 

Typer ikke-diskriminerende kontroller som vedkommende myndighet har utført 

Typer ikke-diskriminerende kontroller Kontroller foretatt på: 

1.  På avsenderstedet, som fastsatt i artikkel 15 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1/2005 og etter at dyrene er losset 

fra transportmiddelet på bestemmelsesstedet, når dette 

er et slakteri. 

Dyr 

Transportmiddel 

Følgedokumenter 

2.  Under transport Dyr 

Transportmiddel 

Følgedokumenter 

3.  Etter transporten er avsluttet for å verifisere at reise- 

og hviletider er overholdt. 

Følgedokumenter – loggbøker eller navigasjonsutskrifter 

DEL 2 

Kategorier av manglende overholdelse av kravene i forordning (EF) nr. 1/2005 

Hver ikke-diskriminerende kontroll som vedkommende myndighet utfører, kan føre til at det oppdages mer enn ett 

tilfelle av manglende overholdelse av kravene i forordning (EF) nr. 1/2005. 

Kategori av manglende overholdelse Tilsvarende bestemmelser i forordning (EF) nr. 1/2005 

1.  Skikkethet til transport Artikkel 3 bokstav b) 

Kapittel I og kapittel VI punkt 1.9 i vedlegg I 

2.  Transportpraksis, plassforhold, innvendig høyde Artikkel 3 bokstav d), e) og g) 

Kapittel II punkt 1.2 og kapittel III og VII i vedlegg I 

3.  Transportmidler og tilleggsbestemmelser om 

dyretransportfartøyer eller containerskip, og for 

lange reiser. 

Artikkel 3 bokstav c) og h) 

Kapittel II, IV og VI i vedlegg I 

4.  Vanning og fôring, reise- og hviletider Artikkel 3 bokstav a), f) og h) 

Kapittel V i vedlegg I 

5.  Transportdokumenter, transportørgodkjenninger, 

førerens egnethetssertifikat og godkjenningsattest 

for transportmiddelet. Loggbøker, bortsett fra 

manglende overholdelse som nevnt i kategori 4. 

Artikkel 4, artikkel 5 nr. 4, artikkel 6 nr. 1, 5 og 8 samt 

artikkel 17 nr. 2 

Vedlegg II 

6.  Annen manglende overholdelse som ikke er 

omfattet av ovennevnte kategorier. 

 

DEL 3 

Kategorier av tiltak som vedkommende myndighet har truffet for å avhjelpe tilfeller av manglende overholdelse 

av kravene i forordning (EF) nr. 1/2005 

Kategori av tiltak Tiltak truffet av vedkommende myndighet 

A Sanksjoner som pålegges i samsvar med reglene fastsatt i nasjonal lovgivning i 

henhold til artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1/2005 

B Håndheving og utveksling av opplysninger i samsvar med artikkel 23 og 26 i 

forordning (EF) nr. 1/2005 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/38 

av 13. januar 2015 

om godkjenning av preparatet av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for verpehøner og om endring av forordning (EF) nr. 1520/2007 (innehaver av 

godkjenningen: Centro Sperimentale del Latte)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. I artikkel 10 i nevnte forordning er det fastsatt at tilsetningsstoffer som er 

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

2) Preparatet av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten 

tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1520/2007(3). 

Preparatet ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt, i samsvar med 

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

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

om ny vurdering av preparatet av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner, 

og i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning, om godkjenning av ny bruk i drikkevann, med anmodning om at 

tilsetningsstoffet klassifiseres i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer». Søknaden var ledsaget av de opplysninger 

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

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 1. juli 2014(4) 

med at preparatet av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at bruken av 

preparatet kan øke verpeprosenten og forbedre forholdet mellom fôr- og eggmengde. Den anså at resultatene er 

uavhengige av tilførselsmåte, forutsatt at eksponeringen i drikkevann er den samme som en tilsvarende mengde fôr. 

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

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

(EF) nr. 1831/2003.  

5) Vurderingen av preparatet av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 viser at vilkårene for godkjenning, som fastsatt i 

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

vedlegget til denne forordning. 

6) Som følge av at det gis ny godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003, bør forordning (EF) nr. 1520/2007 

endres. 

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

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

medfører. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 8 av 14.1.2015, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 

av 4.8.2016, s. 13. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1520/2007 av 19. desember 2007 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer  

(EUT L 335 av 20.12.2007, s. 17). 

(4) EFSA Journal 2014; 12(7):3789. 

2019/EØS/77/10 
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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 

Godkjenning 

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

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

Artikkel 2 

Endringer av forordning (EF) nr. 1520/2007 

I forordning (EF) nr. 1520/2007 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 4 utgår. 

2) Vedlegg IV utgår.  

Artikkel 3 

Overgangstiltak  

Stoffet oppført i vedlegget og fôr som inneholder dette stoffet, og som framstilles og merkes før 3. september 2015 i samsvar 

med reglene som gjelder før 3. mars 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til lagrene er tomme. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 13. januar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med 

et vanninnhold på 

12% 

KDE per liter 

drikkevann 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer  

4b1715 Centro 

Sperimentale 

del latte 

Lactobacillus 

acidophilus 

CECT 4529 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Preparat av Lactobacillus 

acidophilus CECT 4529 som 

inneholder minst 5 x 1010 

KDE/g tilsetningsstoff  

(fast form). 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige celler av 

Lactobacillus acidophilus 

CECT 4529. 

Analysemetode(1) 

Mengdebestemmelse: plate-

spredningsmetoden (EN 

15787). 

Identifikasjon: pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE). 

Verpehøner — 1 × 109 — 5 × 108 — 1. I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet, premiksen 

og forblandinger angis 

lagringsforhold og pellete-

ringsstabilitet samt vilkår 

for anvendelse i 

drikkevann. 

2. Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern ved 

håndtering. 

3. Ved anvendelse av 

tilsetningsstoffet i 

drikkevann skal det sikres 

at tilsetningsstoffet spres 

på en ensartet måte. 

3. mars 2025 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/46 

av 14. januar 2015 

om godkjenning av diclazuril som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, 

oppfôringskalkuner og perlehøns til oppfôring og avl (innehaver av godkjenningen: 

Huvepharma NV)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR  

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

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

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

(EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «koksidiostatika og histomonostatika» av diclazuril, CAS-nr. 101831-37-2, 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner og perlehøns til oppfôring og avl.  

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av 21. mai 2014(2) og 

22. mai 2014(3) med at diclazuril under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers 

helse eller på miljøet, og at det er effektivt til bekjempelse av koksidiose hos oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner og 

perlehøns til oppfôring og avl. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. 

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

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

5) Vurderingen av diclazuril, CAS-nr 101831-37-2 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

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

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Diclazuril, CAS-nr. 101831-37-2, som tilhører kategorien «koksidiostatika og histomonostatika», godkjennes som tilsetnings-

stoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 15.1.2015, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 

av 4.8.2016, s. 13. 

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

(2) EFSA Journal 2014; 12(6):3728.  

(3) EFSA Journal 2014; 12(6):3729, EFSA Journal 2014; 12(6):3730. 

2019/EØS/77/11 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. januar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President  

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller  

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 

Grenseverdier for 

restmengder i de 

relevante nærings-

midlene av animalsk 

opprinnelse 

mg aktivt stoff / kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12% 

Koksidiostatika og histomonostatika  

51775 Huvepharma 

NV. 

Diclazuril: 

0,5 g / 100 g 

(Coxiril) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Diclazuril: 5 g/kg. 

Stivelse:15 g/kg. 

Hvetemel: 700 g/kg. 

Kalsiumkarbonat: 280 g/kg. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Diclazuril C17H9Cl3N4O2, (±)-4-

klorfenyl[2,6-diklor-4-(2,3,4,5-

tetrahydro-3,5-diokso-1,2,4-triazin-2-yl)-

fenyl]acetonitril, 

CAS-nummer: 101831-37-2 

Urenhet D(1): ≤ 0,1% 

Annen enkel urenhet: ≤ 0,5% 

Urenheter i alt: ≤ 1,5 % 

Analysemetode(2) 

Til bestemmelse av diclazuril i fôrvarer: 

reversfase høytrykksvæskekromatografi 

(HPLC) med UV-detektering ved 280 nm 

(forordning (EF) nr. 152/2009)(3). 

Oppfô-

ringskyllinger 

Oppfô-

ringskalkuner 

Perlehøns til 

oppfôring og 

avl 

— 0.8 1.2 1. Tilsetningsstoffet 

skal tilsettes fôr-

blandinger som en 

premiks. 

2. Diclazuril må ikke 

blandes med andre 

koksidiostatika. 

3. Sikkerhetstiltak: 

Bruk åndedretts-

vern, vernebriller og 

hansker ved 

håndtering. 

4. Innehaveren av god-

kjenningen skal 

utarbeide og 

gjennomføre en plan 

for overvåking etter 

markedsføring med 

hensyn til resistens 

mot bakterier og 

Eimeria spp. 

4. februar 

2025 

Forordning (EU) 

nr. 37/2010(4) 

— 1 500 μg dicla-

zuril/kg lever 

(våtvekt) 

— 1 000 μg dicla-

zuril/kg nyre 

(våtvekt) 

— 500 μg dicla-

zuril/kg muskel 

(våtvekt) 

— 500 μg dicla-

zuril/kg hud/ 

fett (våtvekt). 

(1) Den europeiske farmakopé monografi 1718 (Diclazuril til veterinær bruk).  

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

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

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse 

(EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/47 

av 14. januar 2015 

om godkjenning av preparatet av alfa-amylase framstilt av Bacillus licheniformis (DSM 

21564) som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr (innehaver av godkjenningen: DSM 

Nutritional Products Ltd, representert ved DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

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

amylase framstilt av Bacillus licheniformis (DSM 21564). Søknaden var ledsaget av de opplysninger og dokumenter 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av alfa-amylase framstilt av 

Bacillus licheniformis (DSM 21564) som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av 15. juni 2012(2) 

og 9. oktober 2013(3) med at preparatet av alfa-amylase framstilt av Bacillus licheniformis (DSM 21564) under de 

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

påpekte videre at tilsetningsstoffet økte avdråtten betydelig i første halvdel av laktasjonen. Den anså imidlertid at 

samme konklusjon ikke kan trekkes for hele laktasjonen. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om 

overvåking etter markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet framlagt av 

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

5) Vurderingen av preparatet av alfa-amylase framstilt av Bacillus licheniformis (DSM 21564) viser at vilkårene for 

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

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

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

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 15.1.2015, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 

av 4.8.2016, s. 13. 

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

(2) EFSA Journal 2012; 10(7):2777. 

(3) EFSA Journal 2013; 11(10):3434. 

2019/EØS/77/12 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. januar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjon-

snummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

-kategori 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
Antall enheter aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler. 

4a21 DSM Nutritional 

Products Ltd, 

representert ved 

DSM Nutritional 

Products Sp. 

Z.o.o. 

Alfa-amylase 

EC 3.2.1.1 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av alfa-amylase framstilt av 

Bacillus licheniformis (DSM 21564) med 

en aktivitet på minst: 

fast form: 160 KNU(1)/g, 

flytende form: 240 KNU/g, 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Alfa-amylase EC 3.2.1.1 framstilt av 

Bacillus licheniformis (DSM 21564). 

Analysemetode(2) 

Bestemmelse av alfa-amylase: 

Kolorimetrisk metode basert på mengdebe-

stemmelse av fargede fragmenter som 

oppstår når alfa-amylase virker på røde 

stivelsessubstrater. 

Melkekyr — 300 KNU — 1.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen angis lag-

ringsforhold og pellete-

ringsstabilitet. 

2.  Til bruk fram til uke 14 

i laktasjonen. 

3.  Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, briller 

og hansker ved håndte-

ring. 

4. februar 

2025 

(1) 1 KNU er mengden enzym som frigjør 6 mikromol p-nitrofenyl per minutt fra 1,86 mM etyliden-G7-p-nitrofenyl-maltoheptaosid ved pH 7,0 og 37 °C. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/244 

av 16. februar 2015 

om godkjenning av kinolingult som tilsetningsstoff i fôrvarer for dyr som ikke er bestemt til 

næringsmiddelproduksjon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

 og ut fra følgende betraktninger: 

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

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

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

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

dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon og for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon når det gjelder 

visse bearbeidede fôrvarer som en del av gruppen « fargestoffer ». Dette tilsetningsstoffet ble deretter innført i registeret 

over tilsetningsstoffer i fôrvarer som er opprettet i henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1831/2003 som et 

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

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

ble det inngitt en søknad om ny vurdering av kinolingult som tilsetningsstoff i fôrvarer for dyr som ikke er bestemt 

til næringsmiddelproduksjon, med anmodning om at tilsetningsstoffet klassifiseres i kategorien «sensoriske 

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

i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 10. juli 2013 at kinolingult 

under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Etter å ha 

vurdert den dokumentasjon som ble inngitt av søkeren, konkluderte Myndigheten med at virkningen av kinolingult når det 

gjelder doseringen og typen av fôrvarer og deres bearbeidelse ikke kan vurderes. Myndigheten fastslo imidlertid at ettersom 

dette tilsetningsstoffet, som er godkjent for næringsmidler, der funksjonen i fôr er den samme som for næringsmidler, er det 

ikke behov for noen ytterligere dokumentasjon av virkningen. Ettersom den anbefalte grenseverdien foreslått av 

Myndigheten for dette tilsetningsstoffet tilsvarer de grenseverdiene som er godkjent for dette tilsetningsstoffet for 

næringsmidler i ulike typer produkter, anså Kommisjonen at det er tilstrekkelig bevis for dette stoffets virkning. 

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

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

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

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

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

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

medfører. 

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

fôr — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 17.2.2015, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 

av 4.8.2016, s. 15. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

2019/EØS/77/13 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet som er oppført i vedlegget, og som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fargestoffer, 

stoffer som gir fôrvarer farge eller gir dem den opprinnelige fargen tilbake», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på 

vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Stoffet som er oppført i vedlegget, og fôrvarer som inneholder dette stoffet, som er framstilt og merket før 9. mars 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 9. mars 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetnings-

stoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg aktivt stoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Fargestoffer. (i) stoffer som gir fôrvarer farge eller gir dem den opprinnelige fargen tilbake 

2a104 Kinolingult Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kinolingult 

Beskrivelsen av kinolingult gjelder natriumsaltet. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Prosentandelen for bestanddelene i kinolingult er: 

– 2-(2-kinolyl) indan-1,3-dion-disulfonater: ≥ 80 %, 

– 2-(2-kinolyl) indan-1,3-dion-monosulfonater:  

≤ 11 %, 

– 2-(2-kinolyl) indan-1,3-dion-trisulfonater: ≤ 7 %. 

Kjemisk formel: C18H9N Na2O8S2 (natriumsalt) 

CAS-nr.: 8004-92-0 (hovedkomponent) 

Kinolingult, fast form, framstilt ved kjemisk syntese 

Renhetskriterier: 

Fargestoffer ≥ 70 %, beregnet som natriumsalt 

Kalsium- og kaliumsalter ≤ 30 % 

Analysemetoder(1) 

Til kvantitativ bestemmelse av innhold av samlede 

fargestoffer av kinolingult i tilsetningsstoffer i fôrvarer 

samt fôrvarene: spektrometri ved 411 nm (metode i 

FAO JECFA-monografi nr. 1, bind 4). 

Dyr som ikke 

er bestemt til 

næringsmiddel-

produksjon 

— — 25 1. Angi vilkår for lagring og 

stabilitet i bruksanvisningen 

for tilsetningsstoffet og 

premiksen. 

2. Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

9. mars 2025 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/264 

av 18. februar 2015 

om godkjenning av neohesperidindihydrochalkon som tilsetningsstoff i fôrvarer for sauer, fisk, hunder, 

kalver og visse kategorier griser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2 

og ut fra følgende betraktninger: 

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

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

godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2). 

2) Neohesperidindihydrochalkon ble godkjent uten tidsbegrensning i samsvar med direktiv 70/524/EØF som et 

tilsetningsstoff i fôrvarer for smågriser, hunder, kalver og sauer. Dette tilsetningsstoffet ble deretter innført i registeret 

over tilsetningsstoffer i fôrvarer som er opprettet i henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1831/2003 som et 

eksisterende produkt i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. I samsvar med artikkel 10 nr. 2, 

sammenholdt med artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det inngitt en søknad om ny vurdering av 

neohesperidindihydrochalkon som tilsetningsstoff i fôrvarer for diende og avvendte smågriser samt for oppfôringssvin, 

kalver beregnet på avl, oppfôringskalver, sauer og hunder. Det ble også inngitt en søknad i samsvar med artikkel 7 i 

nevnte forordning om et nytt anvendelsesområde via drikkevannet for disse artene og kategoriene av dyr samt om et nytt 

anvendelsesområde for fisk. Søkeren anmodet om at dette tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske 

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

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 15. november 2011(3) 

at neohesperidindihydrochalcon, under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers 

helse eller på miljøet unntatt fisk. Myndigheten fastslo i sin senere uttalelse av 9. april 2014(4) at bruken av 

neohesperidindihydrochalcon som tilsetningsstoff i fôrvarer for fisk ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten anså at ettersom funksjonen i fôr er hovedsakelig den samme som i 

næringsmidler, er ingen ytterligere påvisning av virkningen nødvendig. Myndigheten anser ikke at det er behov for 

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

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

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

dette stoffet bør derfor godkjennes, som angitt i vedlegget til denne forordning. 

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

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

medfører. 

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

fôr — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 45 av 19.2.2015, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 

av 4.8.2016, s. 15. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2011;9(12):2444. 

(4) EFSA Journal 2014;12(5):3669. 

2019/EØS/77/14 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

kjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Stoffet angitt i vedlegget, og premikser som inneholder stoffet, og som er framstilt og merket før 11. september 2015 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 11. mars 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er 

beregnet på griser, kalver, sauer og hunder. 

Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder dette stoffet, som er framstilt og merket før 11. september 2015 i samsvar med 

reglene som gjaldt før 11. mars 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er 

beregnet på griser, kalver og sauer. 

Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder tilsetningsstoffet som er oppført i vedlegget og framstilt og merket før  

11. mars 2017 i samsvar med reglene som gjaldt før 11. mars 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes inntil 

eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på hunder. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 18. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b959 — Neohesperidin-

dihydrochalkon 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Neohesperidindihydrochalkon 

Etanol ≤ 5000 mg/kg 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Neohesperidindihydrochalkon 

C28H36O15 

CAS-nr.: 20702-77-6 

Neohesperidindihydrochalkon, fast form, 

framstilt ved kjemisk syntese. 

Renhetskriterier: minst 96 % på tørr-

stoffbasis 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av neohesperidin-

dihydrochalkon i tilsetningsstoffet i 

fôrvarer: Tyntsjiktskromatografi (TLC), 

Den europeiske farmakopé 6,0, metode 

1/2008:1547. 

Til bestemmelse av neohesperidin-

dihydrochalcon i premikser og fôrvarer: 

Høytrykks-væskekromatografi med diode-

arraydetektor (HPLC-DAD). 

Avvente 

smågriser og 

oppfôrings-

svin. 

— — 35 1. I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen angis lagrings-

vilkår. 

2. Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

11. mars 

2025 

Kalver — — 35 

Sauer — — 35 

Fisk — — 35 

Hunder — — 35 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 991/2014 

av 19. september 2014 

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

grenseverdier for rester av fosetyl i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av råds-

direktiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 16 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for fosetyl er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) Definisjonen av restmengde som gjelder for overvåking av fosetyl, omfatter den opprinnelige forbindelsen fosetyl, 

nedbrytingsproduktet fosforsyrling og deres salter. Salter av fosforsyrling kalles fosfonater. 

3) Kommisjonen har fra medlemsstatene og driftsansvarlige mottatt opplysninger som viser at forekomsten av fosfonater i 

eller på visse produkter, fører til høyere restmengder enn grenseverdien på 2 mg/kg som er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 396/2005 for nevnte produkter, og som tilsvarer bestemmelsesgrensen. 

4) I 2014 samlet Kommisjonen inn overvåkingsdata for å undersøke forekomsten av fosfonater i næringsmidler. Dataene, 

som er utarbeidet av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, viste at fosfonater forekommer i varierende mengde 

avhengig av kilde og produkt, men ofte overstiger grenseverdien fastsatt til bestemmelsesgrensen på 2 mg/kg. 

Ytterligere analyse av dataene viste at det store flertallet av de positive prøvene inneholdt rester av fosforsyrling og dets 

salter som ligger over bestemmelsesgrensen, mens restmengdene av fosetyl og dets salter ligger under bestemmelses-

grensen. 

5) Selv om fosfonater ikke er oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003(2) i samsvar med 

forordningens artikkel 14, kan de forekomme i gjødsel som er godkjent på nasjonalt plan, særlig visse gjødselprodukter som 

påføres plantenes blader (bladgjødsel). Med tanke på at det mangler relevante godkjenninger for plantevernmidler som 

inneholder fosetyl, både i Unionen og i tredjestater som er viktige eksportører av de berørte næringsmidlene til Unionen, at 

det finnes få påviselige restmengder av fosetyl og dets salter samt at fosfonater benyttes som ingrediens i bladgjødsel-

produkter, er det rimelig å anta at restmengdene skyldes bruk av bladgjødselprodukter som inneholder fosfonater. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 23.9.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 17. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 av 13. oktober 2003 om gjødsel (EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1). 

2019/EØS/77/15 
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6) Kommisjonen har anmodet Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om å 

avgi en uttalelse om risikoene for folkehelsen forbundet med rester av fosfonater i eller på visse produkter. Ettersom 

saken hastet, avgav Myndigheten ikke en grunngitt uttalelse, men en erklæring der det ble vist til flere punkter der det 

fortsatt råder usikkerhet(1). Den har oversendt denne erklæringen til Kommisjonen og medlemsstatene og offentliggjort 

den. 

7) I sin erklæring konkluderte Myndigheten med at de foreslåtte midlertidige grenseverdiene forventes å gi forbrukerne 

tilstrekkelig vern. Vurderingen av den livslange eksponeringen for rester av fosfonat gjennom konsum av alle 

næringsmidler som kan inneholde det, viste at det ikke er noen risiko for at akseptabelt daglig inntak (ADI) overskrides. 

Ettersom fosfonat har lav akutt giftighet, foretok ikke Myndigheten en vurdering av akutt forbrukereksponering. 

Myndigheten påpekte at erklæringen inneholder usikkerhet og foreslo å endre definisjonen av restmengde. 

8) For å unngå betydelige markedsforstyrrelser i forbindelse med handel av de berørte produktene og ettersom det ut fra de 

eksisterende vitenskapelige data ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør det fastsettes midlertidige grenseverdier 

for fosetyl på grunnlag av de tilgjengelige overvåkingsdataene og erklæringen fra Myndigheten. Nevnte midlertidige 

grenseverdier bør bare få anvendelse inntil tiltak for å hindre forekomster av rester av fosfonat i aktuelle vekster i 

etterfølgende vekstsesonger blir virksomme. 

9) På grunnlag av Myndighetens erklæring, og idet det tas hensyn til andre faktorer som er relevante for saken, oppfyller 

endringen av grenseverdien som det er anmodet om, kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

10) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 19. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ______  

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Statement on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum 

residue levels (t-MRLs) for fosetyl-Al in certain crops». EFSA Journal 2014;12(5):3695, 22 s. 
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VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

I del A skal kolonnen for fosetyl lyde: 

«VEDLEGG III 

DEL A 

Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 i) Sitrusfrukter 75 

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

andre hybrider) 
 

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

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. 

sarcodactylis)) 
 

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus 

reticulata x sinensis)) 
 

0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter  

0120010 Mandler 75(+) 

0120020 Paranøtter 2(*) 

0120030 Kasjunøtter 75(+) 

0120040 Kastanjer 2(*) 

0120050 Kokosnøtter 2(*) 

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter) 75(+) 

0120070 Macadamianøtter 75(+) 

0120080 Pekannøtter 2(*) 

0120090 Pinjekjerner 2(*) 

0120100 Pistasienøtter 75(+) 

0120110 Valnøtter 75(+) 

0120990 Andre 2(*) 

0130000 iii) Kjernefrukter 75 

0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  
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0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter 75(+) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  

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

kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 
 

0140990 Andre  

0150000 v) Bær og småfrukter  

0151000 a) Borddruer og vindruer 100 

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) Jordbær 75 

0153000 c) Bær fra halvbusker 75(+) 

0153010 Bjørnebær  

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

hybrider) 
 

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

arcticus x Rubus idaeus)) 
 

0153990 Andre  

0154000 d) Andre småfrukter og bær  

0154010 Blåbær 75(+) 

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) 2(*) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 75(+) 

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) 75(+) 

0154050 Nyper 2(*) 

0154060 Morbær (melbær) 2(*) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 2(*) 

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

bær fra trær) 
2(*) 

0154990 Andre 2(*) 
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0160000 vi) Forskjellige frukter  

0161000 a) Spiselig skall  

0161010 Dadler 2(*) 

0161020 Fikener 75(+) 

0161030 Bordoliven 2(*) 

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

aurantifolia x Fortunella spp.)) 
75(+) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 2(*) 

0161060 Daddelplommer 75(+) 

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

eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 
2(*) 

0161990 Andre 2(*) 

0162000 b) Uspiselig skall, små  

0162010 Kiwier 150 

0162020 Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak) 2(*) 

0162030 Pasjonsfrukt 75(+) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) 2(*) 

0162050 Stjerneepler 2(*) 

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

sapot/gul sapot, mammeysapot) 
2(*) 

0162990 Andre 2(*) 

0163000 c) Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer 50 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 2(*) 

0163030 Mango 2(*) 

0163040 Papaya 75(+) 

0163050 Granatepler 75(+) 

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

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 
2(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 2(*) 

0163080 Ananas 50 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 2(*) 

0163100 Durian 2(*) 

0163110 Surannona (guanabana) 2(*) 

0163990 Andre 2(*) 
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0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 i) Rot- og knollvekster  

0211000 a) Poteter 30 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster 2(*) 

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

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter 2(*) 

0213020 Gulrøtter 2(*) 

0213030 Knollselleri 2(*) 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 2(*) 

0213050 Jordskokk (kinaskokk) 2(*) 

0213060 Pastinakk 2(*) 

0213070 Rotpersille 2(*) 

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

jordmandler (Cyperus esculentus)) 
25 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk østersurt, spiselig borre) 2(*) 

0213100 Kålrot 2(*) 

0213110 Neper 2(*) 

0213990 Andre 2(*) 

0220000 ii) Løk  

0220010 Hvitløk 50(+) 

0220020 Kepaløk (annen løk, sølvløk) 50 

0220030 Sjalottløk 2(*) 

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter) 30 

0220990 Andre 2(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) Søtvierfamilien  

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

barbarum og L. chinense), tretomat) 

100 
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0231020 Paprika (chilipepper) 130 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) 100 

0231040 Okra 2(*) 

0231990 Andre 2(*) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 75 

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/ 

lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk 

(Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) 

 

0232990 Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 75 

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) Sukkermais (babymais) 5 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 5 

0240000 iv) Kål 10 

0241000 a) Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) Hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990 Andre  

0243000 c) Bladkål  

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

tsai) 
 

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)  
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0243990 Andre  

0244000 d) Knutekål  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 75 

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)  

0251030 Bredbladet endivie (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendivie 

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

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  

0251050 Vårkarse  

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

0251070 Sareptasennep  

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

reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 

8), knutekålblader) 

 

0251990 Andre  

0252000 b) Spinat og lignende (blader)  

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

bitterblad/bitawiri) 
75 

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

agretti (Salsola soda)) 
2(*) 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 15 

0252990 Andre 2(*) 

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

pennata)) 
2(*) 

0254000 d) Brønnkarse 

(åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory 

(Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

2(*) 

0255000 e) Salatsikori 75 

0256000 f) Urter 75 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  
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0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk 

kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk koriander, cilantro / 

lang koriander (Eryngium foetidum)) 

 

0256040 Persille (blader av rotpersille)  

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

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian (merian, oregano)  

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

sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetel-

blader, karriblader) 

 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre  

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  

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

snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 
75(+) 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vigna-

bønner) 
75(+) 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 75(+) 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 75(+) 

0260050 Linser 2(*) 

0260990 Andre 2(*) 

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  

0270010 Asparges 50(+) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis) 2(*) 

0270030 Hageselleri 2(*) 

0270040 Fennikel 2(*) 

0270050 Artisjokk (bananblomst) 50 

0270060 Purre 30 

0270070 Rabarbra 2(*) 

0270080 Bambusskudd 2(*) 

0270090 Palmehjerter 2(*) 

0270990 Andre 2(*) 

0280000 viii) Sopp 2(*) 

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

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  
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0280990 Andre  

0290000 ix) Tang og tare 2(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 2(*) 

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

bondebønner, vignabønner) 
 

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Lupiner  

0300990 Andre  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 2(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø (rybs)  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel  

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

arvensis)) 
 

0401130 Oljedodre  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030 Oljepalmefrukt  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  
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0500000 5. KORN 2(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030 Mais  

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

0500050 Havre  

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum/durra  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO  

0610000 i) Te 5(*) 

0620000 ii) Kaffebønner 5(*) 

0630000 iii) Urtete (tørket) 500 

0631000 a) Blomster  

0631010 Kamilleblomster  

0631020 Hibiskus  

0631030 Roseblader  

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) Blader  

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) Røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  

0639000 d) Andre urteteer  
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0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) 2(*) 

0650000 v) Johannesbrød 2(*) 

0700000 7. HUMLE (tørket) 1500 

0800000 8. KRYDDER  

0810000 i) Frø 400 

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040 Korianderfrø  

0810050 Spisskummenfrø  

0810060 Dillfrø  

0810070 Fennikelfrø  

0810080 Bukkhornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 ii) Frukt og bær 400 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

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

0820070 Vaniljestenger  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 iii) Bark 400 

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris 400 

0840020 Ingefær 400 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 400 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 400 
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0850000 v) Knopper 400 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr 400 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 vii) Frøkapper 400 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER  

0900010 Sukkerbete (rot) 2(*) 

0900020 Sukkerrør 2(*) 

0900030 Sikorirøtter 75 

0900990 Andre 2(*) 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Vev 0,5(*) 

1011000 a) Svin  

1011010 Muskelvev  

1011020 Fett  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall  

1011990 Andre  

1012000 b) Storfe  

1012010 Muskelvev  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall  

1012990 Andre  
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1013000 c) Sau  

1013010 Muskelvev  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall  

1013990 Andre  

1014000 d) Geit  

1014010 Muskelvev  

1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall  

1014990 Andre  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Muskelvev  

1015020 Fett  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall  

1015990 Andre  

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

1016010 Muskelvev  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall  

1016990 Andre  

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

1017010 Muskelvev  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall  

1017990 Andre  
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1020000 ii) Melk 0,1(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg 0,1(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i 

vokskaker) 
0,5(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,5(*) 

1060000 vi) Snegler 0,5(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,5(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

Fosetyl-Al (summen av fosetyl, fosfonsyre og deres salter, uttrykt som fosetyl) 

(+) Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2015, deretter vil grenseverdien være 2(*) med mindre den blir endret ved en forordning. 

0120010 Mandler 

0120030 Kasjunøtter 

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter) 

0120070 Macadamianøtter 

0120100 Pistasienøtter 

0120110 Valnøtter 

0140000 iv) Steinfrukter 

0140010 Aprikoser 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 

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

0140990 Andre 

0153000 c) Bær fra halvbusker 

0153010 Bjørnebær 
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0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider) 

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

0153990 Andre 

0154010 Blåbær 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) 

0161020 Fikener 

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

0161060 Daddelplommer 

0162030 Pasjonsfrukt 

0163040 Papaya 

0163050 Granatepler 

0220010 Hvitløk 

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

guarbønner, soyabønner) 

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

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 

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

0270010 Asparges 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 

 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/71 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1096/2014 

av 15. oktober 2014 

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

grenseverdier for rester av karbaryl, procymidon og profenofos i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 16 nr. 1 bokstav d), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49  

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av karbaryl, procymidon og profenofos er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

2)  Når det gjelder de tre stoffene, er det ved forordning (EF) nr. 396/2005, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 

nr. 899/2012(2), fastsatt midlertidige grenseverdier for friske urter og urteteer i påvente av overvåkingsdata om 

forekomsten av nevnte stoffer i de berørte produktene. Slike data ble framlagt for Kommisjonen av European Herbal 

Infusions Association (EHIA) og viser at rester av nevnte stoffer ikke lenger forekommer i de berørte produktene, med 

unntak av profenofos i friske urter og kronblader av rose. I påvente av ytterligere overvåkingsdata bør derfor 

gyldigheten til de midlertidige grenseverdiene for profenofos i friske urter og kronblader av rose forlenges, og de 

midlertidige grenseverdiene for alle andre kombinasjoner av pesticider og produkter i gruppen friske urter og urteteer 

bør senkes til de relevante bestemmelsesgrensene. 

3)  Idet det tas hensyn til andre faktorer som er relevante for saken, oppfyller endringene av grenseverdiene som det er 

anmodet om, kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

4)  Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handelsorganisasjon, 

og det er tatt hensyn til deres merknader. 

5)  Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

6)  For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør det ved denne forordning fastsettes 

en overgangsordning for produkter som er lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der opplysninger viser at 

et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 300 av 18.10.2014, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 17. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 899/2012 av 21. september 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for restmengder av acefat, alaklor, anilazin, azosyklotin, benfurakarb, butylat, captafol, 

karbaryl, karbofuran, karbosulfan, klorfenapyr, klortaldimetyl, klortiamid, syheksatin, diazinon, diklobenil, dikofol, dimetipin, dinikonazol, 

disulfoton, fenitrotion, flufenzin, furatiokarb, heksakonazol, laktofen, mepronil, metamidofos, metopren, monokrotofos, monuron, 

oksykarboksin, oksydemetonmetyl, parationmetyl, forat, fosalon, procymidon, profenofos, propaklor, kinklorak, kintozen, tolylfluanid, 

triklorfon, tridemorf og trifluralin i eller på visse produkter og om endring av nevnte forordning ved utarbeiding av vedlegg V med liste 

over standardverdier (EUT L 273 av 6.10.2012, s. 1) 

2019/EØS/77/16 
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7)  Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 7. mai 2015. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 7. mai 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 15. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene for karbaryl og profenofos skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

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

K
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*) 0,01(*) 

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

minneolaer), ugli og andre hybrider) 

  

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

0110030  Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus 

medica var. sarcodactylis)) 

  

0110040  Limetter   

0110050  Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, 

tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

  

0110990  Andre   

0120000  ii) Nøtter 0,02(*) 0,02(*) 

0120010  Mandler   

0120020  Paranøtter   

0120030  Kasjunøtter   

0120040  Kastanjer   

0120050  Kokosnøtter   

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter)   

0120070  Macadamianøtter   

0120080  Pekannøtter   

0120090  Pinjekjerner   

0120100  Pistasienøtter   

0120110  Valnøtter   

0120990  Andre   

0130000  iii) Kjernefrukter 0,01(*) 0,01(*) 

0130010  Epler (villepler)   
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0130020  Pærer (japanske pærer)   

0130030  Kveder   

0130040  Mispel (**) (**) 

0130050  Japansk mispel (**) (**) 

0130990  Andre   

0140000  iv) Steinfrukter 0,01(*) 0,01(*) 

0140010  Aprikoser   

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   

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

kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

  

0140990  Andre   

0150000  v) Bær og småfrukter 0,01(*) 0,01(*) 

0151000  a) Borddruer og vindruer   

0151010  Borddruer   

0151020  Vindruer   

0152000  b) Jordbær   

0153000  c) Bær fra halvbusker   

0153010  Bjørnebær   

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

Rubus-hybrider) 

  

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

bringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

  

0153990  Andre   

0154000  d) Andre småfrukter og bær   

0154010  Blåbær   

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

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)   

0154050  Nyper (**) (**) 

0154060  Morbær (melbær) (**) (**) 

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) (**) (**) 
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 

K
ar

b
ar

y
l(

F
) 

P
ro

fe
n
o

fo
s(

F
) 

0154080  Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, 

søtmispel og andre bær fra trær) 

(**) (**) 

0154990  Andre   

0160000  vi) Forskjellige frukter 0,01(*)  

0161000  a) Spiselig skall  0,01(*) 

0161010  Dadler   

0161020  Fikener   

0161030  Bordoliven   

0161040  Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), 

limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

  

0161050  Stjernefrukt (bilimbi) (**) (**) 

0161060  Daddelplommer (**) (**) 

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

rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 

uniflora)) 

(**) (**) 

0161990  Andre   

0162000  b) Uspiselig skall, små  0,01(*) 

0162010  Kiwier   

0162020  Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, 

langsat, salak) 

  

0162030  Pasjonsfrukt   

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**) (**) 

0162050  Stjerneepler (**) (**) 

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

sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

(**) (**) 

0162990  Andre   

0163000  c) Uspiselig skall, store   

0163010  Avokadoer  0,01(*) 

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  0,01(*) 

0163030  Mango  0,2 

0163040  Papaya  0,01(*) 

0163050  Granatepler  0,01(*) 

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

diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien 

Annonaceae) 

(**) (**) 

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) (**) (**) 
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 
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0163080  Ananas  0,01(*) 

0163090  Brødfrukt (jackfrukt) (**) (**) 

0163100  Durian (**) (**) 

0163110  Surannona (guanabana) (**) (**) 

0163990  Andre  0,01(*) 

0200000  2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

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

0211000  a) Poteter 0,01(*)  

0212000  b) Tropiske rot- og knollvekster   

0212010  Kassava (tarorot, eddo / japansk taro, tannia) 0,01(*)  

0212020  Søtpoteter 0,02  

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) 0,01(*)  

0212040  Arrowrot (**) (**) 

0212990  Andre 0,01(*)  

0213000  c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 0,01(*)  

0213010  Rødbeter   

0213020  Gulrøtter   

0213030  Knollselleri   

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   

0213050  Jordskokk (kinaskokk)   

0213060  Pastinakk   

0213070  Rotpersille   

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

lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

  

0213090  Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig 

borre) 

  

0213100  Kålrot   

0213110  Neper   

0213990  Andre   

0220000  ii) Løk 0,02(*) 0,02(*) 

0220010  Hvitløk   
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0220020  Kepaløk (andre løker, sølvløk)   

0220030  Sjalottløk   

0220040  Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)   

0220990  Andre   

0230000  iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  

0231000  a) Søtvierfamilien    

0231010  Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, 

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

 10 

0231020  Paprika (chilipepper)  0,01(*) (+) 

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

carpon)) 

 0,01(*) 

0231040  Okra  0,01(*) 

0231990  Andre  0,01(*) 

0232000  b) Gresskarfamilien – spiselig skall  0,01(*) 

0232010  Slangeagurker   

0232020  Sylteagurker   

0232030  Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), 

flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 

bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/ 

kantagurk) 

  

0232990  Andre   

0233000  c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  0,01(*) 

0233010  Meloner (hornmelon)   

0233020  Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))   

0233030  Vannmeloner   

0233990  Andre   

0234000  d) Sukkermais (babymais)  0,01(*) 

0239000  e) Andre fruktbærende grønnsaker  0,01(*) 

0240000  iv) Kål 0,01(*) 0,01(*) 

0241000  a) Blomsterkål   

0241010  Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   

0241020  Blomkål   

0241990  Andre   



Nr. 77/78 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Kode-

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

K
ar

b
ar

y
l(

F
) 

P
ro

fe
n
o

fo
s(

F
) 

0242000  b) Hodekål   

0242010  Rosenkål   

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   

0242990  Andre   

0243000  c) Bladkål   

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

choi sum, pe-tsai) 

  

0243020  Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, 

åkerkål) 

  

0243990  Andre   

0244000  d) Knutekål   

0250000  v) Bladgrønnsaker og friske urter   

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

0251010  Vårsalat (italiensk maissalat)   

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)   

0251030  Bredbladet endivie (villsikori, rød sikori, italiensk sikori 

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

var. foliosum), løvetannblader) 

  

0251040  Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   

0251050  Vårkarse (**) (**) 

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

0251070  Sareptasennep (**) (**) 

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

erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica 

(høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

  

0251990  Andre   

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

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

tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

  

0252020  Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 

matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

(**) (**) 

0252030  Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   

0252990  Andre   
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0253000  c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom 

(Acacia pennata)) 

(**) (**) 

0254000  d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/ 

vannspinat/Morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, 

vannmimosa) 

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

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

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

0256010  Kjørvel   

0256020  Gressløk   

0256030  Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, 

kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / 

meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium 

foetidum)) 

  

0256040  Persille (blader av rotpersille)   

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

0256060  Rosmarin (**) (**) 

0256070  Timian (merian, oregano) (**) (**) 

0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig 

basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster 

(ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

(**) (**) 

0256090  Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) (**) (**) 

0256100  Estragon (isop) (**) (**) 

0256990  Andre   

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

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

bønner (runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, soya-

bønner) 

  

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

limabønner, vignabønner) 

  

0260030  Erter (med belg) (sukkererter)   

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

0260050  Linser   

0260990  Andre   

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

0270010  Asparges   

0270020  Kardon (stengler av Borago officinalis)   

0270030  Hageselleri   

0270040  Fennikel   
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0270050  Artisjokk (bananblomst)   

0270060  Purre   

0270070  Rabarbra   

0270080  Bambusskudd (**) (**) 

0270090  Palmehjerter (**) (**) 

0270990  Andre   

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

0280010  Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium 

(plantedeler)) 

  

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

0280990  Andre   

0290000  ix) Tang og tare (**) (**) 

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

0300010  Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

  

0300020  Linser   

0300030  Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040  Lupiner   

0300990  Andre   

0400000  4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   

0401000  i) Oljeholdige frø 0,05(*)  

0401010  Linfrø  0,02(*) 

0401020  Jordnøtter  0,02(*) 

0401030  Valmuefrø  0,02(*) 

0401040  Sesamfrø  0,02(*) 

0401050  Solsikkefrø  0,02(*) 

0401060  Rapsfrø (rybs)  0,02(*) 

0401070  Soyabønner  0,02(*) 

0401080  Sennepsfrø  0,02(*) 

0401090  Bomullsfrø  3 

0401100  Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  0,02(*) 

0401110  Saflortistel (**) (**) 

0401120  Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), 

åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

(**) (**) 
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0401130  Oljedodre (**) (**) 

0401140  Hampefrø  0,02(*) 

0401150  Ricinus (**) (**) 

0401990  Andre  0,02(*) 

0402000  ii) Oljeholdige frukter 0,02(*) 0,02(*) 

0402010  Oliven til oljeproduksjon   

0402020  Palmenøtter (palmekjerner) (**) (**) 

0402030  Oljepalmefrukt (**) (**) 

0402040  Kapok (**) (**) 

0402990  Andre   

0500000  5. KORN  0,01(*) 

0500010  Bygg 0,5  

0500020  Bokhvete (amarant, kinoa) 0,5  

0500030  Mais 0,5  

0500040  Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) 0,5  

0500050  Havre 0,5  

0500060  Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 0,01(*)  

0500070  Rug 0,5  

0500080  Sorghum/durra 0,5  

0500090  Hvete (spelthvete, rughvete) 0,5  

0500990  Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0,5  

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

0610000  i) Te  0,05(*) 

0620000  ii) Kaffebønner (**) (**) 

0630000  iii) Urtete (tørket) (**) (**) 

0631000  a) Blomster (**) (**) 

0631010  Kamilleblomster (**) (**) 

0631020  Hibiskus (**) (**) 

0631030  Kronblader av rose (**) (**) 

0631040  Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) (**) (**) 

0631050  Lind (**) (**) 

0631990  Andre (**) (**) 
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0632000  b) Blader (**) (**) 

0632010  Jordbærblader (**) (**) 

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader) (**) (**) 

0632030  Maté (**) (**) 

0632990  Andre (**) (**) 

0633000  c) Røtter (**) (**) 

0633010  Vendelrot (**) (**) 

0633020  Ginsengrot (**) (**) 

0633990  Andre (**) (**) 

0639000  d) Andre urteteer (**) (**) 

0640000  iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) (**) (**) 

0650000  v) Johannesbrød (**) (**) 

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

0800000  8. KRYDDER (**) (**) 

0810000  i) Frø (**) (**) 

0810010  Anisfrø (**) (**) 

0810020  Svartkarve (**) (**) 

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø) (**) (**) 

0810040  Korianderfrø (**) (**) 

0810050  Spisskummenfrø (**) (**) 

0810060  Dillfrø (**) (**) 

0810070  Fennikelfrø (**) (**) 

0810080  Bukkhornkløver (**) (**) 

0810090  Muskatnøtt (**) (**) 

0810990  Andre (**) (**) 

0820000  ii) Frukt og bær (**) (**) 

0820010  Allehånde (**) (**) 

0820020  Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) (**) (**) 

0820030  Karve (**) (**) 

0820040  Kardemomme (**) (**) 

0820050  Einebær (**) (**) 

0820060  Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) (**) (**) 
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0820070  Vaniljestenger (**) (**) 

0820080  Tamarind (**) (**) 

0820990  Andre (**) (**) 

0830000  iii) Bark (**) (**) 

0830010  Kanel (kassia) (**) (**) 

0830990  Andre (**) (**) 

0840000  iv) Røtter eller jordstengler (**) (**) 

0840010  Lakris (**) (**) 

0840020  Ingefær (**) (**) 

0840030  Gurkemeie (**) (**) 

0840040  Pepperrot (**) (**) 

0840990  Andre (**) (**) 

0850000  v) Knopper (**) (**) 

0850010  Kryddernellik (**) (**) 

0850020  Kapers (**) (**) 

0850990  Andre (**) (**) 

0860000  vi) Blomsterarr (**) (**) 

0860010  Safran (**) (**) 

0860990  Andre (**) (**) 

0870000  vii) Frøkapper (**) (**) 

0870010  Muskatblomme (**) (**) 

0870990  Andre (**) (**) 

0900000  9. SUKKERPLANTER (**) (**) 

0900010  Sukkerbete (rot) (**) (**) 

0900020  Sukkerrør (**) (**) 

0900030  Sikorirøtter (**) (**) 

0900990  Andre (**) (**) 

1000000  10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 0,05(*)  

1010000  i) Vev  0,05 

1011000  a) Svin   

1011010  Muskel   
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1011020  Fett   

1011030  Lever   

1011040  Nyre   

1011050  Spiselig slakteavfall   

1011990  Andre   

1012000  b) Storfe   

1012010  Muskel   

1012020  Fett   

1012030  Lever   

1012040  Nyre   

1012050  Spiselig slakteavfall   

1012990  Andre   

1013000  c) Sau   

1013010  Muskel   

1013020  Fett   

1013030  Lever   

1013040  Nyre   

1013050  Spiselig slakteavfall   

1013990  Andre   

1014000  d) Geit   

1014010  Muskel   

1014020  Fett   

1014030  Lever   

1014040  Nyre   

1014050  Spiselig slakteavfall   

1014990  Andre   

1015000  e) Hester, esler, muldyr eller mulesler (**) (**) 

1015010  Muskel (**) (**) 

1015020  Fett (**) (**) 

1015030  Lever (**) (**) 

1015040  Nyre (**) (**) 
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1015050  Spiselig slakteavfall (**) (**) 

1015990  Andre (**) (**) 

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

1016010  Muskel   

1016020  Fett   

1016030  Lever   

1016040  Nyre   

1016050  Spiselig slakteavfall   

1016990  Andre   

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

1017010  Muskel (**) (**) 

1017020  Fett (**) (**) 

1017030  Lever (**) (**) 

1017040  Nyre (**) (**) 

1017050  Spiselig slakteavfall (**) (**) 

1017990  Andre (**) (**) 

1020000  ii) Melk  0,01(*) 

1020010  Storfe   

1020020  Sau   

1020030  Geit   

1020040  Hest   

1020990  Andre   

1030000  iii) Fugleegg  0,02(*) 

1030010  Kylling   

1030020  And (**) (**) 

1030030  Gås (**) (**) 

1030040  Vaktel (**) (**) 

1030990  Andre (**) (**) 

1040000  iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) 

(honning i vokskaker) 

(**) (**) 

1050000  v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) (**) (**) 
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1060000  vi) Snegler (**) (**) 

1070000  vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) (**) (**) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

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

(F) = Løselig i fett. 

Profenofos(F) 

(+)  Følgende grenseverdi for restmengder gjelder for chilipepper: 3 mg/kg. 

0231020  Paprika (chilipepper) 

(+)  Overvåkingsdata fra 2012 viser at det forekommer rester av profenofos i urter. Det er nødvendig med ytterligere overvåkingsdata for å 

sammenligne utviklingen i forekomsten av profenofos i urter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

dersom disse framlegges innen 18. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

 0256000  f) Urter 

 0256010  Kjørvel 

 0256020  Gressløk 

 0256030  Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / 

meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

 0256040  Persille (blader av rotpersille) 

 0256990  Andre» 

b)  Kolonnen for procymidon utgår. 

2)  I del B i vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene for karbaryl og profenofos skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 
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0130040 Mispel 0,01(*) 0,01(*) 

0130050 Japansk mispel 0,01(*) 0,01(*) 

0154050 Nyper 0,01(*) 0,01(*) 

0154060 Morbær (melbær) 0,01(*) 0,01(*) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,01(*) 0,01(*) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, 

søtmispel og andre bær fra trær) 

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

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0,01(*) 0,01(*) 
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0161060  Daddelplommer 0,01(*) 0,01(*) 

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

rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 

uniflora)) 

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

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,01(*) 0,01(*) 

0162050  Stjerneepler 0,01(*) 0,01(*) 

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

grønn sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

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

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

diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien 

Annonaceae) 

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

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,01(*) 0,01(*) 

0163090  Brødfrukt (jackfrukt) 0,01(*) 0,01(*) 

0163100  Durian 0,01(*) 0,01(*) 

0163110  Surannona (guanabana) 0,01(*) 0,01(*) 

0212040  Arrowrot 0,01(*) 0,01(*) 

0251050  Vårkarse 0,01(*) 0,01(*) 

0251070  Sareptasennep 0,01(*) 0,01(*) 

0252020  Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 

matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

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

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

chaom (Acacia pennata)) 

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

0256050  Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) 0,02(*) 0,05(+) 

0256060  Rosmarin 0,02(*) 0,05(+) 

0256070  Timian (merian, oregano) 0,02(*) 0,05(+) 

0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig 

basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster 

(ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

0,02(*) 0,05(+) 

0256090  Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 0,02(*) 0,05(+) 

0256100  Estragon (isop) 0,02(*) 0,05(+) 

0270080  Bambusskudd 0,01(*) 0,01(*) 

0270090  Palmehjerter 0,01(*) 0,01(*) 

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

0401110  Saflortistel 0,05(*) 0,02(*) 

0401120  Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium 

plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

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

0401130  Oljedodre 0,05(*) 0,02(*) 

0401150  Ricinus 0,05(*) 0,02(*) 
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0402020  Palmenøtter (palmekjerner) 0,02(*) 0,02(*) 

0402030  Oljepalmefrukt 0,02(*) 0,02(*) 

0402040  Kapok 0,02(*) 0,02(*) 

0620000  ii) Kaffebønner 0,05(*) 0,05(*) 

0630000  iii) Urtete (tørket) 0,05(*)  

0631000  a) Blomster 0,05(*)  

0631010  Kamilleblomster 0,05(*) 0,05(*) 

0631020  Hibiskus 0,05(*) 0,05(*) 

0631030  Kronblader av rose 0,05(*) 0,1(+) 

0631040  Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 0,05(*) 0,05(*) 

0631050  Lind 0,05(*) 0,05(*) 

0631990  Andre 0,05(*) 0,05(*) 

0632000  b) Blader 0,05(*) 0,05(*) 

0632010  Jordbærblader 0,05(*) 0,05(*) 

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader) 0,05(*) 0,05(*) 

0632030  Maté 0,05(*) 0,05(*) 

0632990  Andre 0,05(*) 0,05(*) 

0633000  c) Røtter 0,05(*) 0,05(*) 

0633010  Vendelrot 0,05(*) 0,05(*) 

0633020  Ginsengrot 0,05(*) 0,05(*) 

0633990  Andre 0,05(*) 0,05(*) 

0639000  d) Andre urteteer 0,05(*) 0,05(*) 

0640000  iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) 0,05(*) 0,05(*) 

0650000  v) Johannesbrød 0,05(*) 0,05(*) 

0800000  8. KRYDDER   

0810000  i) Frø 0,05(*) 0,05(*) 

0810010  Anisfrø 0,05(*) 0,05(*) 

0810020  Svartkarve 0,05(*) 0,05(*) 

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø) 0,05(*) 0,05(*) 

0810040  Korianderfrø 0,05(*) 0,05(*) 
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0810050  Spisskummenfrø 0,05(*) 0,05(*) 

0810060  Dillfrø 0,05(*) 0,05(*) 

0810070  Fennikelfrø 0,05(*) 0,05(*) 

0810080  Bukkhornkløver 0,05(*) 0,05(*) 

0810090  Muskatnøtt 0,05(*) 0,05(*) 

0810990  Andre 0,05(*) 0,05(*) 

0820000  ii) Frukt og bær 0,8 0,07(*) 

0820010  Allehånde 0,8 0,07(*) 

0820020  Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) 0,8 0,07(*) 

0820030  Karve 0,8 0,07(*) 

0820040  Kardemomme 0,8 0,07(*) 

0820050  Einebær 0,8 0,07(*) 

0820060  Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) 0,8 0,07(*) 

0820070  Vaniljestenger 0,8 0,07(*) 

0820080  Tamarind 0,8 0,07(*) 

0820990  Andre 0,8 0,07(*) 

0830000  iii) Bark 0,05(*) 0,05(*) 

0830010  Kanel (kassia) 0,05(*) 0,05(*) 

0830990  Andre 0,05(*) 0,05(*) 

0840000  iv) Røtter eller jordstengler   

0840010  Lakris 0,1 0,05(*) 

0840020  Ingefær 0,1 0,05(*) 

0840030  Gurkemeie 0,1 0,05(*) 

0840040  Pepperrot (+) (+) 

0840990  Andre 0,1 0,05(*) 

0850000  v) Knopper 0,05(*) 0,05(*) 

0850010  Kryddernellik 0,05(*) 0,05(*) 

0850020  Kapers 0,05(*) 0,05(*) 

0850990  Andre 0,05(*) 0,05(*) 

0860000  vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,05(*) 

0860010  Safran 0,05(*) 0,05(*) 

0860990  Andre 0,05(*) 0,05(*) 
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0870000  vii) Frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 

0870010  Muskatblomme 0,05(*) 0,05(*) 

0870990  Andre 0,05(*) 0,05(*) 

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

0900010  Sukkerbete (rot) 0,01(*) 0,01(*) 

0900020  Sukkerrør 0,01(*) 0,01(*) 

0900030  Sikorirøtter 0,01(*) 0,01(*) 

0900990  Andre 0,01(*) 0,01(*) 

1015000  e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 0,05(*) 0,05 

1015010  Muskel 0,05(*) 0,05 

1015020  Fett 0,05(*) 0,05 

1015030  Lever 0,05(*) 0,05 

1015040  Nyre 0,05(*) 0,05 

1015050  Spiselig slakteavfall 0,05(*) 0,05 

1015990  Andre 0,05(*) 0,05 

1017000  g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 0,05(*) 0,05 

1017010  Muskel 0,05(*) 0,05 

1017020  Fett 0,05(*) 0,05 

1017030  Lever 0,05(*) 0,05 

1017040  Nyre 0,05(*) 0,05 

1017050  Spiselig slakteavfall 0,05(*) 0,05 

1017990  Andre 0,05(*) 0,05 

1030020  And 0,05(*) 0,02(*) 

1030030  Gås 0,05(*) 0,02(*) 

1030040  Vaktel 0,05(*) 0,02(*) 

1030990  Andre 0,05(*) 0,02(*) 

1040000  iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) 

(honning i vokskaker) 

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

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

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

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

(F) = Løselig i fett.  
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Karbaryl(F) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot 

Profenofos(F) 

(+)  Overvåkingsdata fra 2012 viser at det forekommer rester av profenofos i urter. Det er nødvendig med ytterligere overvåkingsdata for å 

sammenligne utviklingen i forekomsten av profenofos i urter. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

dersom disse framlegges innen 18. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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

0256060  Rosmarin 

0256070  Timian (merian, oregano) 

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

(ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

0256090  Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 

0256100  Estragon (isop) 

(+)  Overvåkingsdata fra 2012 viser at det forekommer rester av profenofos i kronblader av rose. Det er nødvendig med ytterligere overvåkingsdata 

for å sammenligne utviklingen i forekomsten av profenofos i kronblader av rose. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 18. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0631030  Kronblader av rose 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

 0840040  Pepperrot» 

b)  Kolonnen for procymidon utgår. 

3)  I vedlegg V tilføyes følgende kolonne for procymidon: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

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

P
ro

cy
m

id
o
n

(R
) 

0100000  1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000  i) Sitrusfrukter 0,01(*) 

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

hybrider) 

 

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

0110030  Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis))  
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0110040  Limetter  

0110050  Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata 

x sinensis)) 

 

0110990  Andre  

0120000  ii) Nøtter 0,02(*) 

0120010  Mandler  

0120020  Paranøtter  

0120030  Kasjunøtter  

0120040  Kastanjer  

0120050  Kokosnøtter  

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070  Macadamianøtter  

0120080  Pekannøtter  

0120090  Pinjekjerner  

0120100  Pistasienøtter  

0120110  Valnøtter  

0120990  Andre  

0130000  iii) Kjernefrukter 0,01(*) 

0130010  Epler (villepler)  

0130020  Pærer (japanske pærer)  

0130030  Kveder  

0130040  Mispel  

0130050  Japansk mispel  

0130990  Andre  

0140000  iv) Steinfrukter 0,01(*) 

0140010  Aprikoser  

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  

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

jujube (Ziziphus zizyphus)) 

 

0140990  Andre  
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0150000  v) Bær og småfrukter 0,01(*) 

0151000  a) Borddruer og vindruer  

0151010  Borddruer  

0151020  Vindruer  

0152000  b) Jordbær  

0153000  c) Bær fra halvbusker  

0153010  Bjørnebær  

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

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

Rubus idaeus)) 

 

0153990  Andre  

0154000  d) Andre småfrukter og bær  

0154010  Blåbær  

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

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)  

0154050  Nyper  

0154060  Morbær (melbær)  

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  

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

trær) 

 

0154990  Andre  

0160000  vi) Forskjellige frukter 0,01(*) 

0161000  a) Spiselig skall  

0161010  Dadler  

0161020  Fikener  

0161030  Bordoliven  

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

x Fortunella spp.)) 

 

0161050  Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060  Daddelplommer  

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

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

 



Nr. 77/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Kode-

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

P
ro

cy
m

id
o
n

(R
) 

0161990  Andre  

0162000  b) Uspiselig skall, små  

0162010  Kiwier  

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

0162030  Pasjonsfrukt  

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050  Stjerneepler  

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

sapot, mammeysapot) 

 

0162990  Andre  

0163000  c) Uspiselig skall, store  

0163010  Avokadoer  

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  

0163030  Mango  

0163040  Papaya  

0163050  Granatepler  

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

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

 

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080  Ananas  

0163090  Brødfrukt (jackfrukt)  

0163100  Durian  

0163110  Surannona (guanabana)  

0163990  Andre  

0200000  2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

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

0211000  a) Poteter  

0212000  b) Tropiske rot- og knollvekster  

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

0212020  Søtpoteter  

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040  Arrowrot  

0212990  Andre  
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0213000  c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010  Rødbeter  

0213020  Gulrøtter  

0213030  Knollselleri  

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  

0213050  Jordskokk (kinaskokk)  

0213060  Pastinakk  

0213070  Rotpersille  

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

(Cyperus esculentus)) 

 

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

0213100  Kålrot  

0213110  Neper  

0213990  Andre  

0220000  ii) Løk 0,02(*) 

0220010  Hvitløk  

0220020  Kepaløk (andre løker, sølvløk)  

0220030  Sjalottløk  

0220040  Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)  

0220990  Andre  

0230000  iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000  a) Søtvierfamilien   

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

L. chinense), tretomat) 

 

0231020  Paprika (chilipepper)  

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

0231040  Okra  

0231990  Andre  

0232000  b) Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010  Slangeagurker  

0232020  Sylteagurker  

0232030  Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes 

cucumerina), teroi/kantagurk) 

 

0232990  Andre  
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0233000  c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010  Meloner (hornmelon)  

0233020  Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  

0233030  Vannmeloner  

0233990  Andre  

0234000  d) Sukkermais (babymais)  

0239000  e) Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000  iv) Kål 0,01(*) 

0241000  a) Blomsterkål  

0241010  Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  

0241020  Blomkål  

0241990  Andre  

0242000  b) Hodekål  

0242010  Rosenkål  

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990  Andre  

0243000  c) Bladkål  

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

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

0243990  Andre  

0244000  d) Knutekål  

0250000  v) Bladgrønnsaker og friske urter  

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

0251010  Vårsalat (italiensk maissalat)  

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)  

0251030  Bredbladet endivie (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendivie  

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

 

0251040  Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  

0251050  Vårkarse  

0251060  Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))  
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0251070  Sareptasennep  

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

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

 

0251990  Andre  

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

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

bitawiri) 

 

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

(Salsola soda)) 

 

0252030  Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990  Andre  

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

0254000  d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory 

(Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0,01(*) 

0255000  e) Salatsikori 0,01(*) 

0256000  f) Urter 0,02(*) 

0256010  Kjørvel  

0256020  Gressløk  

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

andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander 

(Eryngium foetidum)) 

 

0256040  Persille (blader av rotpersille)  

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

0256060  Rosmarin  

0256070  Timian (merian, oregano)  

0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitron-

basilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, 

karriblader) 

 

0256090  Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)  

0256100  Estragon (isop)  

0256990  Andre  

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

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

bønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 
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0260020  Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)  

0260030  Erter (med belg) (sukkererter)  

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

0260050  Linser  

0260990  Andre  

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

0270010  Asparges  

0270020  Kardon (stengler av Borago officinalis)  

0270030  Hageselleri  

0270040  Fennikel  

0270050  Artisjokk (bananblomst)  

0270060  Purre  

0270070  Rabarbra  

0270080  Bambusskudd  

0270090  Palmehjerter  

0270990  Andre  

0280000  viii) Sopp 0,01(*) 

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

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

0280990  Andre  

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

0300000  3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 

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

bondebønner, vignabønner) 

 

0300020  Linser  

0300030  Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040  Lupiner  

0300990  Andre  

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

0401000  i) Oljeholdige frø  

0401010  Linfrø  

0401020  Jordnøtter  
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0401030  Valmuefrø  

0401040  Sesamfrø  

0401050  Solsikkefrø  

0401060  Rapsfrø (rybs)  

0401070  Soyabønner  

0401080  Sennepsfrø  

0401090  Bomullsfrø  

0401100  Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  

0401110  Saflortistel  

0401120  Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides 

arvensis)) 

 

0401130  Oljedodre  

0401140  Hampefrø  

0401150  Ricinus  

0401990  Andre  

0402000  ii) Oljeholdige frukter  

0402010  Oliven til oljeproduksjon  

0402020  Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030  Oljepalmefrukt  

0402040  Kapok  

0402990  Andre  

0500000  5. KORN 0,01(*) 

0500010  Bygg  

0500020  Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030  Mais  

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

0500050  Havre  

0500060  Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  

0500070  Rug  

0500080  Sorghum/durra  

0500090  Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990  Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  
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0600000  6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 

0610000  i) Te  

0620000  ii) Kaffebønner  

0630000  iii) Urtete (tørket)  

0631000  a) Blomster  

0631010  Kamilleblomster  

0631020  Hibiskus  

0631030  Kronblader av rose  

0631040  Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050  Lind  

0631990  Andre  

0632000  b) Blader  

0632010  Jordbærblader  

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader)  

0632030  Maté  

0632990  Andre  

0633000  c) Røtter  

0633010  Vendelrot  

0633020  Ginsengrot  

0633990  Andre  

0639000  d) Andre urteteer  

0640000  iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)  

0650000  v) Johannesbrød  

0700000  7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 

0800000  8. KRYDDER  

0810000  i) Frø 0,05(*) 

0810010  Anisfrø  

0810020  Svartkarve  

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040  Korianderfrø  
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0810050  Spisskummenfrø  

0810060  Dillfrø  

0810070  Fennikelfrø  

0810080  Bukkhornkløver  

0810090  Muskatnøtt  

0810990  Andre  

0820000  ii) Frukt og bær 0,05(*) 

0820010  Allehånde  

0820020  Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)  

0820030  Karve  

0820040  Kardemomme  

0820050  Einebær  

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

0820070  Vaniljestenger  

0820080  Tamarind  

0820990  Andre  

0830000  iii) Bark 0,05(*) 

0830010  Kanel (kassia)  

0830990  Andre  

0840000  iv) Røtter eller jordstengler  

0840010  Lakris 0,05(*) 

0840020  Ingefær 0,05(*) 

0840030  Gurkemeie 0,05(*) 

0840040  Pepperrot (+) 

0840990  Andre 0,05(*) 

0850000  v) Knopper 0,05(*) 

0850010  Kryddernellik  

0850020  Kapers  

0850990  Andre  

0860000  vi) Blomsterarr 0,05(*) 

0860010  Safran  
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0860990  Andre  

0870000  vii) Frøkapper 0,05(*) 

0870010  Muskatblomme  

0870990  Andre  

0900000  9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010  Sukkerbete (rot)  

0900020  Sukkerrør  

0900030  Sikorirøtter  

0900990  Andre  

1000000  10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000  i) Vev 0,01(*) 

1011000  a) Svin  

1011010  Muskel  

1011020  Fett  

1011030  Lever  

1011040  Nyre  

1011050  Spiselig slakteavfall  

1011990  Andre  

1012000  b) Storfe  

1012010  Muskel  

1012020  Fett  

1012030  Lever  

1012040  Nyre  

1012050  Spiselig slakteavfall  

1012990  Andre  

1013000  c) Sau  

1013010  Muskel  

1013020  Fett  

1013030  Lever  

1013040  Nyre  

1013050  Spiselig slakteavfall  

1013990  Andre  
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1014000  d) Geit  

1014010  Muskel  

1014020  Fett  

1014030  Lever  

1014040  Nyre  

1014050  Spiselig slakteavfall  

1014990  Andre  

1015000  e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010  Muskel  

1015020  Fett  

1015030  Lever  

1015040  Nyre  

1015050  Spiselig slakteavfall  

1015990  Andre  

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

1016010  Muskel  

1016020  Fett  

1016030  Lever  

1016040  Nyre  

1016050  Spiselig slakteavfall  

1016990  Andre  

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

1017010  Muskel  

1017020  Fett  

1017030  Lever  

1017040  Nyre  

1017050  Spiselig slakteavfall  

1017990  Andre  

1020000  ii) Melk 0,01(*) 

1020010  Storfe  
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1020020  Sau  

1020030  Geit  

1020040  Hest  

1020990  Andre  

1030000  iii) Fugleegg 0,01(*) 

1030010  Kylling  

1030020  And  

1030030  Gås  

1030040  Vaktel  

1030990  Andre  

1040000  iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 0,05(*) 

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

1060000  vi) Snegler 0,01(*) 

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

Procymidon(R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Procymidon — kode 1000000: Vinklozolin, iprodion, procymidon, summen av forbindelser og alle metabolitter som inneholder  

3,5-dikloranilin, uttrykt som 3,5-dikloranailin 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

 0840040 Pepperrot» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1119/2014 

av 16. oktober 2014 

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

hensyn til grenseverdier for rester av benzalkoniumklorid og didecyldimetylammoniumklorid 

i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av råds-

direktiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 16 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Hittil har det ikke vært fastsatt grenseverdier for rester av benzalkoniumklorid (BAC) og didecyldimetylammonium-

klorid (DDAC), og nevnte stoffer har ikke vært oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2006. 

2)  I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(2) er ikke BAC et godkjent aktivt stoff i 

plantevernmidler. DDAC ble godkjent som et aktivt stoff i plantevernmidler beregnet på prydplanter, men alle 

godkjenninger for plantevernmidler som inneholder DDAC, har blitt tilbakekalt etter tilbakekallingen av god-

kjenningen(3). Begge stoffer brukes som biocider til desinfisering. Slik bruk kan føre til påviselige restmengder i 

næringsmidler. 

3)  Kommisjonen har fra medlemsstatene og driftsansvarlige mottatt opplysninger som viser at forekomsten av BAC og 

DDAC i eller på visse produkter, fører til høyere restmengder enn standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg som er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», samlet inn overvåkingsdata i 2012 

og 2013 for å undersøke forekomsten av BAC og DDAC i næringsmidler. Dataene, som er utarbeidet av medlems-

statene og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, viste at nevnte stoffer forekommer i varierende mengde avhengig 

av kilde og produkt, men ofte overstiger standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg. Disse resultatene viser at forekomst av 

BAC og DDAC i eller på visse produkter er uunngåelig. 

5)  Myndigheten framla en teknisk rapport om den statistiske vurderingen av de innsamlede dataene(4). Den vurderte 

hvorvidt de midlertidige grenseverdiene foreslått av Kommisjonen gir forbrukerne tilstrekkelig vern mot mulig 

eksponering for restmengder grunnet deres bruk i biocidprodukter og avgav en grunngitt uttalelse om de foreslåtte 

grenseverdiene(5). Den oversendte rapporten og uttalelsen til Kommisjonen og medlemsstatene og offentliggjorde dem. 

6)  I sin grunngitte uttalelse konkluderte Myndigheten med at de foreslåtte midlertidige grenseverdiene forventes å gi 

forbrukerne tilstrekkelig vern selv om risikovurderingen inneholder stor grad av usikkerhet på grunn av begrensede 

opplysninger. Myndigheten tok hensyn til helsevurderingene utført av det tyske Bundesinstitut für Risikobewertung 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 23.10.2014, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 17. 

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

(2) 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 (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 175/2013 av 27. februar 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet didecyldimetylammoniumklorid (EUT L 56 av 

28.2.2013, s. 4). 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Evaluation of monitoring data on residues of didecyldimethylammonium chloride 

(DDAC) and benzalkonium chloride (BAC)». EFSA supporting publication 2013:EN-483, 30 s. 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the dietary risk assessment for proposed temporary 

maximum residue levels (MRLs) of didecyldimethylammonium chloride (DDAC) and benzalkonium chloride (BAC)». EFSA Journal 

2014;12(4):3675, 23 s. 

2019/EØS/77/17 
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(BfR)(1)(2) når det gjelder BAC og DDAC. Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom konsum av alle 

næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av overdrevent konsum av de berørte 

produktene, viste at det er noen risiko for at akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) 

overskrides. Myndigheten foreslo å endre restmengdedefinisjonen for BAC. 

7)  Det bør derfor fastsettes midlertidige grenseverdier for BAC og DDAC på grunnlag av tilgjengelige overvåkingsdata og 

Myndighetens uttalelse. Disse midlertidige grenseverdiene bør vurderes på nytt innen fem år for å vurdere nye data og 

opplysninger som blir tilgjengelige. 

8)  På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelse, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses de 

foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

9)  Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 16. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

  

(1) Bundesinstitut für Risikobewertung; Gesundheitliche Bewertung der Rückstände von Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC) in 

Lebensmitteln. BfRs uttalelse nr. 027/2012 av 9. juli 2012, endret 21. januar 2013, 16 s. 

(2) Bundesinstitut für Risikobewertung; Health assessment of benzalkonium chloride residues in food. BfRs uttalelse nr. 032/2012 av  

13. juli 2012, 14 s. 
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VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

I del A tilføyes følgende kolonner for benzalkoniumklorid og didecyldimetylammoniumklorid: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,1(+) 0,1(+) 

0110000 i) Sitrusfrukter   

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

minneolaer), ugli og andre hybrider) 

  

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

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus 

medica var. sarcodactylis)) 

  

0110040 Limetter   

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, 

tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

  

0110990 Andre   

0120000 ii) Nøtter   

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   

0130000 iii) Kjernefrukter   

0130010 Epler (villepler)   

0130020 Pærer (japanske pærer)   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   
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0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 iv) Steinfrukter   

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   

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

daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

  

0140990 Andre   

0150000 v) Bær og småfrukter   

0151000 a) Borddruer og vindruer   

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) Jordbær   

0153000 c) Bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær   

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

Rubus-hybrider) 

  

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

(Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

  

0153990 Andre   

0154000 d) Andre småfrukter og bær   

0154010 Blåbær   

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

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)   

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (melbær)   

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, 

søtmispel og andre bær fra trær) 

  

0154990 Andre   
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0160000 vi) Forskjellige frukter   

0161000 a) Spiselig skall   

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), 

limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

  

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)   

0161060 Daddelplommer   

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

rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 

uniflora)) 

  

0161990 Andre   

0162000 b) Uspiselig skall, små   

0162010 Kiwier   

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

salak) 

  

0162030 Pasjonsfrukt   

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)   

0162050 Stjerneepler   

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

sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

  

0162990 Andre   

0163000 c) Uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   

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

diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

  

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   

0163100 Durian   

0163110 Surannona (guanabana)   

0163990 Andre   
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0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,1(+) 0,1(+) 

0210000 i) Rot- og knollvekster   

0211000 a) Poteter   

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster   

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

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

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

sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

  

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

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre   

0220000 ii) Løk   

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)   

0220990 Andre   

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker   

0231000 a) Søtvierfamilien   

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn 

(Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 
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0231020 Paprika (chilipepper)   

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

0231040 Okra   

0231990 Andre   

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), 

flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bitter-

melon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) 

  

0232990 Andre   

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010 Meloner (hornmelon)   

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) Sukkermais (babymais)   

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker   

0240000 iv) Kål   

0241000 a) Blomsterkål   

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) Hodekål   

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   

0242990 Andre   

0243000 c) Bladkål   

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

choi sum, pe-tsai) 
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0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)   

0243990 Andre   

0244000 d) Knutekål   

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea   

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)   

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)   

0251030 Bredbladet endivie (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), 

krusendivie (C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), 

løvetannblader) 

  

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   

0251050 Vårkarse   

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

0251070 Sareptasennep   

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

erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica 

(høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

  

0251990 Andre   

0252000 b) Spinat og lignende (blader)   

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

tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

  

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 

matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

  

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   

0252990 Andre   

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

(Acacia pennata)) 

  

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vann-

spinat/Morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vann-

mimosa) 

  

0255000 e) Salatsikori   

0256000 f) Urter   

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   
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0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, 

kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / 

meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium 

foetidum)) 

  

0256040 Persille (blader av rotpersille)   

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

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian (merian, oregano)   

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

basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og 

andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

  

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   

0256100 Estragon (isop)   

0256990 Andre   

0260000 vi) Belgfrukter (friske)   

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

(runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

  

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

limabønner, vignabønner) 

  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   

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

0260050 Linser   

0260990 Andre   

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)   

0270010 Asparges   

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)   

0270030 Hageselleri   

0270040 Fennikel   

0270050 Artisjokk (bananblomst)   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre   

0280000 viii) Sopp   

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium 

(plantedeler)) 

  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)   
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0280990 Andre   

0290000 ix) Tang og tare   

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,1(+) 0,1(+) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

  

0300020 Linser   

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040 Lupiner   

0300990 Andre   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,1(+) 0,1(+) 

0401000 i) Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Jordnøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   

0401050 Solsikkefrø   

0401060 Rapsfrø (rybs)   

0401070 Soyabønner   

0401080 Sennepsfrø   

0401090 Bomullsfrø   

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)   

0401110 Saflortistel   

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), 

åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

  

0401130 Oljedodre   

0401140 Hampefrø   

0401150 Ricinus   

0401990 Andre   

0402000 ii) Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til oljeproduksjon   

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)   

0402030 Oljepalmefrukt   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   
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0500000 5. KORN 0,1(+) 0,1(+) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)   

0500030 Mais   

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

0500050 Havre   

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum/durra   

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))   

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

0610000 i) Te   

0620000 ii) Kaffebønner   

0630000 iii) Urtete (tørket)   

0631000 a) Blomster   

0631010 Kamilleblomster   

0631020 Hibiskus   

0631030 Kronblader av rose   

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) Blader   

0632010 Jordbærblader   

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) Røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginsengrot   

0633990 Andre   

0639000 d) Andre urteteer   
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0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)   

0650000 v) Johannesbrød   

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,1(+) 0,1(+) 

0800000 8. KRYDDER (+) (+) 

0810000 i) Frø 0,1 0,1 

0810010 Anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)   

0810040 Korianderfrø   

0810050 Spisskummenfrø   

0810060 Dillfrø   

0810070 Fennikelfrø   

0810080 Bukkhornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 ii) Frukt og bær 0,1 0,1 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

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

0820070 Vaniljestenger   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   

0830000 iii) Bark 0,1 0,1 

0830010 Kanel (kassia)   

0830990 Andre   

0840000 iv) Røtter eller jordstengler   

0840010 Lakris 0,1 0,1 

0840020 Ingefær 0,1 0,1 

0840030 Gurkemeie 0,1 0,1 

0840040 Pepperrot   

0840990 Andre 0,1 0,1 
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0850000 v) Knopper 0,1 0,1 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 vi) Blomsterarr 0,1 0,1 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 vii) Frøkapper 0,1 0,1 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,1(+) 0,1(+) 

0900010 Sukkerbete (rot)   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 0,1(+) 0,1(+) 

1010000 i) Vev   

1011000 a) Svin   

1011010 Muskel   

1011020 Fett   

1011030 Lever   

1011040 Nyre   

1011050 Spiselig slakteavfall   

1011990 Andre   

1012000 b) Storfe   

1012010 Muskel   

1012020 Fett   

1012030 Lever   

1012040 Nyre   

1012050 Spiselig slakteavfall   

1012990 Andre   
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1013000 c) Sau   

1013010 Muskel   

1013020 Fett   

1013030 Lever   

1013040 Nyre   

1013050 Spiselig slakteavfall   

1013990 Andre   

1014000 d) Geit   

1014010 Muskel   

1014020 Fett   

1014030 Lever   

1014040 Nyre   

1014050 Spiselig slakteavfall   

1014990 Andre   

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler   

1015010 Muskel   

1015020 Fett   

1015030 Lever   

1015040 Nyre   

1015050 Spiselig slakteavfall   

1015990 Andre   

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

1016010 Muskel   

1016020 Fett   

1016030 Lever   

1016040 Nyre   

1016050 Spiselig slakteavfall   

1016990 Andre   

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

1017010 Muskel   

1017020 Fett   

1017030 Lever   

1017040 Nyre   

1017050 Spiselig slakteavfall   

1017990 Andre   
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1020000 ii) Melk   

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 iii) Fugleegg   

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) 

(honning i vokskaker) 

  

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)   

1060000 vi) Snegler   

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt)   

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

Benzalkoniumklorid (blanding av alkylbenzyldimetylammoniumklorider med alkylkjedelengder på C8, C10, C12, C14, C16 og C18) 

(+)  Disse grenseverdiene skal vurderes på nytt innen 31. desember 2019. Nye vurderinger av opplysningene kan medføre endring i grenseverdiene. 

0100000  1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 

0110000  i) Sitrusfrukter 

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

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

0110030  Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) 

0110040  Limetter 

0110050  Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

0110990  Andre 

0120000  ii) Nøtter 

0120010  Mandler 

0120020  Paranøtter 

0120030  Kasjunøtter 
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0120040  Kastanjer 

0120050  Kokosnøtter 

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter) 

0120070  Macadamianøtter 

0120080  Pekannøtter 

0120090  Pinjekjerner 

0120100  Pistasienøtter 

0120110  Valnøtter 

0120990  Andre 

0130000  iii) Kjernefrukter 

0130010  Epler (villepler) 

0130020  Pærer (japanske pærer) 

0130030  Kveder 

0130040  Mispel 

0130050  Japansk mispel 

0130990  Andre 

0140000  iv) Steinfrukter 

0140010  Aprikoser 

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 

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

0140990  Andre 

0150000  v) Bær og småfrukter 

0151000  a) Borddruer og vindruer 

0151010  Borddruer 

0151020  Vindruer 

0152000  b) Jordbær 

0153000  c) Bær fra halvbusker 

0153010  Bjørnebær 

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

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

0153990  Andre 

0154000  d) Andre småfrukter og bær 

0154010  Blåbær 

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

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) 

0154050  Nyper 

0154060  Morbær (melbær) 

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 

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

0154990  Andre 

0160000  vi) Forskjellige frukter 

0161000  a) Spiselig skall 

0161010  Dadler 

0161020  Fikener 
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0161030  Bordoliven 

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

0161050  Stjernefrukt (bilimbi) 

0161060  Daddelplommer 

0161070 
 

Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 

uniflora)) 

0161990  Andre 

0162000  b) Uspiselig skall, små 

0162010  Kiwier 

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

0162030  Pasjonsfrukt 

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt) 

0162050  Stjerneepler 

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

0162990  Andre 

0163000  c) Uspiselig skall, store 

0163010  Avokadoer 

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 

0163030  Mango 

0163040  Papaya 

0163050  Granatepler 

0163060 
 

Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien 

Annonaceae) 

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 

0163080  Ananas 

0163090  Brødfrukt (jackfrukt) 

0163100  Durian 

0163110  Surannona (guanabana) 

0163990  Andre 

0200000  2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 

0210000  i) Rot- og knollvekster 

0211000  a) Poteter 

0212000  b) Tropiske rot- og knollvekster 

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

0212020  Søtpoteter 

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) 

0212040  Arrowrot 

0212990  Andre 

0213000  c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 

0213010  Rødbeter 

0213020  Gulrøtter 

0213030  Knollselleri 

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 

0213050  Jordskokk (kinaskokk) 

0213060  Pastinakk 

0213070  Rotpersille 

0213080  Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 
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0213090  Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre) 

0213100  Kålrot 

0213110  Neper 

0213990  Andre 

0220000  ii) Løk 

0220010  Hvitløk 

0220020  Kepaløk (andre løker, sølvløk) 

0220030  Sjalottløk 

0220040  Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter) 

0220990  Andre 

0230000  iii) Fruktbærende grønnsaker 

0231000  a) Søtvierfamilien 

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

0231020  Paprika (chilipepper) 

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

0231040  Okra 

0231990  Andre 

0232000  b) Gresskarfamilien – spiselig skall 

0232010  Slangeagurker 

0232020  Sylteagurker 

0232030 
 

Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 

bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) 

0232990  Andre 

0233000  c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 

0233010  Meloner (hornmelon) 

0233020  Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) 

0233030  Vannmeloner 

0233990  Andre 

0234000  d) Sukkermais (babymais) 

0239000  e) Andre fruktbærende grønnsaker 

0240000  iv) Kål 

0241000  a) Blomsterkål 

0241010  Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 

0241020  Blomkål 

0241990  Andre 

0242000  b) Hodekål 

0242010  Rosenkål 

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 

0242990  Andre 

0243000  c) Bladkål 

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

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

0243990  Andre 

0244000  d) Knutekål 

0250000  v) Bladgrønnsaker og friske urter 

0251000  a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 

0251010  Vårsalat (italiensk maissalat) 
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0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 

0251030 
 

Bredbladet endivie (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendivie (C. endivia var. crispum / C. intybus var. 

foliosum), løvetannblader) 

0251040  Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 

0251050  Vårkarse 

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

0251070  Sareptasennep 

0251080 
 

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

Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

0251990  Andre 

0252000  b) Spinat og lignende (blader) 

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

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

0252030  Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 

0252990  Andre 

0253000  c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia pennata)) 

0254000 
 

d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory (Ipomea aquatica), 

kløverbregne, vannmimosa) 

0255000  e) Salatsikori 

0256000  f) Urter 

0256010  Kjørvel 

0256020  Gressløk 

0256030 
 

Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / 

meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

0256040  Persille (blader av rotpersille) 

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

0256060  Rosmarin 

0256070  Timian (merian, oregano) 

0256080 
 

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster 

(ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

0256090  Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 

0256100  Estragon (isop) 

0256990  Andre 

0260000  vi) Belgfrukter (friske) 

0260010 
 

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

guarbønner, soyabønner) 

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

0260030  Erter (med belg) (sukkererter) 

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

0260050  Linser 

0260990  Andre 

0270000  vii) Stengelgrønnsaker (friske) 

0270010  Asparges 

0270020  Kardon (stengler av Borago officinalis) 

0270030  Hageselleri 

0270040  Fennikel 

0270050  Artisjokk (bananblomst) 

0270060  Purre 
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0270070  Rabarbra 

0270080  Bambusskudd 

0270090  Palmehjerter 

0270990  Andre 

0280000  viii) Sopp 

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

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

0280990  Andre 

0290000  ix) Tang og tare 

0300000  3. TØRKEDE BELGFRUKTER 

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

0300020  Linser 

0300030  Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 

0300040  Lupiner 

0300990  Andre 

0400000  4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 

0401000  i) Oljeholdige frø 

0401010  Linfrø 

0401020  Jordnøtter 

0401030  Valmuefrø 

0401040  Sesamfrø 

0401050  Solsikkefrø 

0401060  Rapsfrø (rybs) 

0401070  Soyabønner 

0401080  Sennepsfrø 

0401090  Bomullsfrø 

0401100  Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 

0401110  Saflortistel 

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

0401130  Oljedodre 

0401140  Hampefrø 

0401150  Ricinus 

0401990  Andre 

0402000  ii) Oljeholdige frukter 

0402010  Oliven til oljeproduksjon 

0402020  Palmenøtter (palmekjerner) 

0402030  Oljepalmefrukt 

0402040  Kapok 

0402990  Andre 

0500000  5. KORN 

0500010  Bygg 

0500020  Bokhvete (amarant, kinoa) 
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0500030  Mais 

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

0500050  Havre 

0500060  Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 

0500070  Rug 

0500080  Sorghum/durra 

0500090  Hvete (spelthvete, rughvete) 

0500990  Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 

0600000  6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 

0610000  i) Te 

0620000  ii) Kaffebønner 

0630000  iii) Urtete (tørket) 

0631000  a) Blomster 

0631010  Kamilleblomster 

0631020  Hibiskus 

0631030  Kronblader av rose 

0631040  Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 

0631050  Lind 

0631990  Andre 

0632000  b) Blader 

0632010  Jordbærblader 

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader) 

0632030  Maté 

0632990  Andre 

0633000  c) Røtter 

0633010  Vendelrot 

0633020  Ginsengrot 

0633990  Andre 

0639000  d) Andre urteteer 

0640000  iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) 

0650000  v) Johannesbrød 

0700000  7. HUMLE (tørket) 

0800000  8. KRYDDER 

0810000  i) Frø 

0810010  Anisfrø 

0810020  Svartkarve 

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø) 

0810040  Korianderfrø 

0810050  Spisskummenfrø 

0810060  Dillfrø 

0810070  Fennikelfrø 

0810080  Bukkhornkløver 

0810090  Muskatnøtt 

0810990  Andre 
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0820000  ii) Frukt og bær 

0820010  Allehånde 

0820020  Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) 

0820030  Karve 

0820040  Kardemomme 

0820050  Einebær 

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

0820070  Vaniljestenger 

0820080  Tamarind 

0820990  Andre 

0830000  iii) Bark 

0830010  Kanel (kassia) 

0830990  Andre 

0840000  iv) Røtter eller jordstengler 

0840010  Lakris 

0840020  Ingefær 

0840030  Gurkemeie 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot 

(+)  Disse grenseverdiene skal vurderes på nytt innen 31. desember 2019. Nye vurderinger av opplysningene kan medføre endring i grenseverdiene. 

0840990  Andre 

0850000  v) Knopper 

0850010  Kryddernellik 

0850020  Kapers 

0850990  Andre 

0860000  vi) Blomsterarr 

0860010  Safran 

0860990  Andre 

0870000  vii) Frøkapper 

0870010  Muskatblomme 

0870990  Andre 

0900000  9.SUKKERPLANTER 

0900010  Sukkerbete (rot) 

0900020  Sukkerrør 

0900030  Sikorirøtter 

0900990  Andre 

1000000  10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

1010000  i) Vev 

1011000  a) Svin 

1011010  Muskel 

1011020  Fett 

1011030  Lever 

1011040  Nyre 

1011050  Spiselig slakteavfall 

1011990  Andre 
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1012000  b) Storfe 

1012010  Muskel 

1012020  Fett 

1012030  Lever 

1012040  Nyre 

1012050  Spiselig slakteavfall 

1012990  Andre 

1013000  c) Sau 

1013010  Muskel 

1013020  Fett 

1013030  Lever 

1013040  Nyre 

1013050  Spiselig slakteavfall 

1013990  Andre 

1014000  d) Geit 

1014010  Muskel 

1014020  Fett 

1014030  Lever 

1014040  Nyre 

1014050  Spiselig slakteavfall 

1014990  Andre 

1015000  e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 

1015010  Muskel 

1015020  Fett 

1015030  Lever 

1015040  Nyre 

1015050  Spiselig slakteavfall 

1015990  Andre 

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

1016010  Muskel 

1016020  Fett 

1016030  Lever 

1016040  Nyre 

1016050  Spiselig slakteavfall 

1016990  Andre 

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

1017010  Muskel 

1017020  Fett 

1017030  Lever 

1017040  Nyre 

1017050  Spiselig slakteavfall 

1017990  Andre 

1020000  ii) Melk 

1020010  Storfe 

1020020  Sau 

1020030  Geit 
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1020040  Hest 

1020990  Andre 

1030000  iii) Fugleegg 

1030010  Kylling 

1030020  And 

1030030  Gås 

1030040  Vaktel 

1030990  Andre 

1040000  iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 

1050000  v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 

1060000  vi) Snegler 

1070000  vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 

Didecyldimetylammoniumklorid (blanding av kvaternære alkylammoniumsalter med alkylkjedelengder på C8, C10 og C12) 

(+)  Disse grenseverdiene skal vurderes på nytt innen 31. desember 2019. Nye vurderinger av opplysningene kan medføre endring i grenseverdiene. 

0100000  1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 

0110000  i) Sitrusfrukter 

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

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

0110030  Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) 

0110040  Limetter 

0110050  Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

0110990  Andre 

0120000  ii) Nøtter 

0120010  Mandler 

0120020  Paranøtter 

0120030  Kasjunøtter 

0120040  Kastanjer 

0120050  Kokosnøtter 

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter) 

0120070  Macadamianøtter 

0120080  Pekannøtter 

0120090  Pinjekjerner 

0120100  Pistasienøtter 

0120110  Valnøtter 

0120990  Andre 

0130000  iii) Kjernefrukter 

0130010  Epler (villepler) 

0130020  Pærer (japanske pærer) 

0130030  Kveder 

0130040  Mispel 

0130050  Japansk mispel 

0130990  Andre 

0140000  iv) Steinfrukter 

0140010  Aprikoser 

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 
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0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 

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

0140990  Andre 

0150000  v) Bær og småfrukter 

0151000  a) Borddruer og vindruer 

0151010  Borddruer 

0151020  Vindruer 

0152000  b) Jordbær 

0153000  c) Bær fra halvbusker 

0153010  Bjørnebær 

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

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

0153990  Andre 

0154000  d) Andre småfrukter og bær 

0154010  Blåbær 

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

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) 

0154050  Nyper 

0154060  Morbær (melbær) 

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 

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

0154990  Andre 

0160000  vi) Forskjellige frukter 

0161000  a) Spiselig skall 

0161010  Dadler 

0161020  Fikener 

0161030  Bordoliven 

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

0161050  Stjernefrukt (bilimbi) 

0161060  Daddelplommer 

0161070 
 

Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 

uniflora)) 

0161990  Andre 

0162000  b) Uspiselig skall, små 

0162010  Kiwier 

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

0162030  Pasjonsfrukt 

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt) 

0162050  Stjerneepler 

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

0162990  Andre 

0163000  c) Uspiselig skall, store 

0163010  Avokadoer 

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 

0163030  Mango 
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0163040  Papaya 

0163050  Granatepler 

0163060 
 

Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien 

Annonaceae) 

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 

0163080  Ananas 

0163090  Brødfrukt (jackfrukt) 

0163100  Durian 

0163110  Surannona (guanabana) 

0163990  Andre 

0200000  2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 

0210000  i) Rot- og knollvekster 

0211000  a) Poteter 

0212000  b) Tropiske rot- og knollvekster 

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

0212020  Søtpoteter 

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) 

0212040  Arrowrot 

0212990  Andre 

0213000  c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 

0213010  Rødbeter 

0213020  Gulrøtter 

0213030  Knollselleri 

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 

0213050  Jordskokk (kinaskokk) 

0213060  Pastinakk 

0213070  Rotpersille 

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

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

0213100  Kålrot 

0213110  Neper 

0213990  Andre 

0220000  ii) Løk 

0220010  Hvitløk 

0220020  Kepaløk (andre løker, sølvløk) 

0220030  Sjalottløk 

0220040  Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter) 

0220990  Andre 

0230000  iii) Fruktbærende grønnsaker 

0231000  a) Søtvierfamilien 

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

0231020  Paprika (chilipepper) 

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

0231990  Andre 

0232000  b) Gresskarfamilien – spiselig skall 

0232010  Slangeagurker 

0232020  Sylteagurker 

0232030 
 

Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 

bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) 

0232990  Andre 

0233000  c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 

0233010  Meloner (hornmelon) 

0233020  Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) 

0233030  Vannmeloner 

0233990  Andre 

0234000  d) Sukkermais (babymais) 

0239000  e) Andre fruktbærende grønnsaker 

0240000  iv) Kål 

0241000  a) Blomsterkål 

0241010  Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 

0241020  Blomkål 

0241990  Andre 

0242000  b) Hodekål 

0242010  Rosenkål 

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 

0242990  Andre 

0243000  c) Bladkål 

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

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

0243990  Andre 

0244000  d) Knutekål 

0250000  v) Bladgrønnsaker og friske urter 

0251000  a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 

0251010  Vårsalat (italiensk maissalat) 

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 

0251030 
 

Bredbladet endivie (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendivie (C. endivia var. crispum / C. intybus var. 

foliosum), løvetannblader) 

0251040  Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 

0251050  Vårkarse 

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

0251070  Sareptasennep 

0251080 
 

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

Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

0251990  Andre 
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0252000  b) Spinat og lignende (blader) 

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

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

0252030  Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 

0252990  Andre 

0253000  c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia pennata)) 

0254000 
 

d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory (Ipomea aquatica), klø-

verbregne, vannmimosa) 

0255000  e) Salatsikori 

0256000  f) Urter 

0256010  Kjørvel 

0256020  Gressløk 

0256030 
 

Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / 

meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

0256040  Persille (blader av rotpersille) 

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

0256060  Rosmarin 

0256070  Timian (merian, oregano) 

0256080 
 

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster 

(ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

0256090  Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 

0256100  Estragon (isop) 

0256990  Andre 

0260000  vi) Belgfrukter (friske) 

0260010 
 

Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittbønner, langbønner, guarbøn-

ner, soyabønner) 

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

0260030  Erter (med belg) (sukkererter) 

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

0260050  Linser 

0260990  Andre 

0270000  vii) Stengelgrønnsaker (friske) 

0270010  Asparges 

0270020  Kardon (stengler av Borago officinalis) 

0270030  Hageselleri 

0270040  Fennikel 

0270050  Artisjokk (bananblomst) 

0270060  Purre 

0270070  Rabarbra 

0270080  Bambusskudd 

0270090  Palmehjerter 

0270990  Andre 

0280000  viii) Sopp 

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

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

0280990  Andre 

0290000  ix) Tang og tare 
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0300000  3. TØRKEDE BELGFRUKTER 

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

0300020  Linser 

0300030  Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 

0300040  Lupiner 

0300990  Andre 

0400000  4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 

0401000  i) Oljeholdige frø 

0401010  Linfrø 

0401020  Jordnøtter 

0401030  Valmuefrø 

0401040  Sesamfrø 

0401050  Solsikkefrø 

0401060  Rapsfrø (rybs) 

0401070  Soyabønner 

0401080  Sennepsfrø 

0401090  Bomullsfrø 

0401100  Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 

0401110  Saflortistel 

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

0401130  Oljedodre 

0401140  Hampefrø 

0401150  Ricinus 

0401990  Andre 

0402000  ii) Oljeholdige frukter 

0402010  Oliven til oljeproduksjon 

0402020  Palmenøtter (palmekjerner) 

0402030  Oljepalmefrukt 

0402040  Kapok 

0402990  Andre 

0500000  5. KORN 

0500010  Bygg 

0500020  Bokhvete (amarant, kinoa) 

0500030  Mais 

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

0500050  Havre 

0500060  Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 

0500070  Rug 

0500080  Sorghum/durra 

0500090  Hvete (spelthvete, rughvete) 

0500990  Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 

0600000  6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 

0610000  i) Te 

0620000  ii) Kaffebønner 

0630000  iii) Urtete (tørket) 

0631000  a) Blomster 

0631010  Kamilleblomster 
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0631020  Hibiskus 

0631030  Kronblader av rose 

0631040  Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 

0631050  Lind 

0631990  Andre 

0632000  b) Blader 

0632010  Jordbærblader 

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader) 

0632030  Maté 

0632990  Andre 

0633000  c) Røtter 

0633010  Vendelrot 

0633020  Ginsengrot 

0633990  Andre 

0639000  d) Andre urteteer 

0640000  iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) 

0650000  v) Johannesbrød 

0700000  7. HUMLE (tørket) 

0800000  8. KRYDDER 

0810000  i) Frø 

0810010  Anisfrø 

0810020  Svartkarve 

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø) 

0810040  Korianderfrø 

0810050  Spisskummenfrø 

0810060  Dillfrø 

0810070  Fennikelfrø 

0810080  Bukkhornkløver 

0810090  Muskatnøtt 

0810990  Andre 

0820000  ii) Frukt og bær 

0820010  Allehånde 

0820020  Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) 

0820030  Karve 

0820040  Kardemomme 

0820050  Einebær 

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

0820070  Vaniljestenger 

0820080  Tamarind 

0820990  Andre 

0830000  iii) Bark 

0830010  Kanel (kassia) 

0830990  Andre 

0840000  iv) Røtter eller jordstengler 

0840010  Lakris 

0840020  Ingefær 

0840030  Gurkemeie   
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(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot 

(+)  Disse grenseverdiene skal vurderes på nytt innen 31. desember 2019. Nye vurderinger av opplysningene kan medføre endring i grenseverdiene. 

0840990  Andre 

0850000  v) Knopper 

0850010  Kryddernellik 

0850020  Kapers 

0850990  Andre 

0860000  vi) Blomsterarr 

0860010  Safran 

0860990  Andre 

0870000  vii) Frøkapper 

0870010  Muskatblomme 

0870990  Andre 

0900000  9. SUKKERPLANTER 

0900010  Sukkerbete (rot) 

0900020  Sukkerrør 

0900030  Sikorirøtter 

0900990  Andre 

1000000  10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

1010000  i) Vev 

1011000  a) Svin 

1011010  Muskel 

1011020  Fett 

1011030  Lever 

1011040  Nyre 

1011050  Spiselig slakteavfall 

1011990  Andre 

1012000  b) Storfe 

1012010  Muskel 

1012020  Fett 

1012030  Lever 

1012040  Nyre 

1012050  Spiselig slakteavfall 

1012990  Andre 

1013000  c) Sau 

1013010  Muskel 

1013020  Fett 

1013030  Lever 

1013040  Nyre 

1013050  Spiselig slakteavfall 

1013990  Andre 

1014000  d) Geit 

1014010  Muskel 

1014020  Fett 

1014030  Lever 
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1014040  Nyre 

1014050  Spiselig slakteavfall 

1014990  Andre 

1015000  e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 

1015010  Muskel 

1015020  Fett 

1015030  Lever 

1015040  Nyre 

1015050  Spiselig slakteavfall 

1015990  Andre 

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

1016010  Muskel 

1016020  Fett 

1016030  Lever 

1016040  Nyre 

1016050  Spiselig slakteavfall 

1016990  Andre 

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

1017010  Muskel 

1017020  Fett 

1017030  Lever 

1017040  Nyre 

1017050  Spiselig slakteavfall 

1017990  Andre 

1020000  ii) Melk 

1020010  Storfe 

1020020  Sau 

1020030  Geit 

1020040  Hest 

1020990  Andre 

1030000  iii) Fugleegg 

1030010  Kylling 

1030020  And 

1030030  Gås 

1030040  Vaktel 

1030990  Andre 

1040000  iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 

1050000  v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 

1060000  vi) Snegler 

1070000  vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt)» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1126/2014 

av 17. oktober 2014 

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

grenseverdier for rester av asulam, cyanamid, dikloran, flumioksazin, flupyrsulfuron-metyl, pikolinafen og 

propisoklor i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av asulam, cyanamid, dikloran og propisoklor er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av flumioksazin, flupyrsulfuron-metyl og pikolinafen er fastsatt i vedlegg II og 

del B i vedlegg III til nevnte forordning. 

2)  Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1045/2011(2) ble det fastsatt at asulam ikke skulle oppføres i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet 

asulam, er blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 nr. 1 

bokstav a), bør derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg III, utgå. 

3)  Ved kommisjonsvedtak 2008/745/EF(3) ble det fastsatt at cyanamid ikke skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet cyanamid, er blitt 

tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 nr. 1 bokstav a), bør 

derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg III, utgå. 

4)  Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/329/EF(4) ble det fastsatt at dikloran ikke skulle oppføres i vedlegg 

I til direktiv 91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet dikloran, 

er blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 nr. 1 

bokstav a), bør derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg III, utgå. Dette bør ikke få 

anvendelse på grenseverdier som tilsvarer CXL-grenseverdier som er basert på bruk i tredjestater, forutsatt at de er 

akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet. Det bør heller ikke få anvendelse i tilfeller der grenseverdier er fastsatt 

særlig som importtoleranser. 

5)  Når det gjelder dikloran, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(5). Den 

påpekte en risiko for forbrukerne når det gjelder CXL-grenseverdier for ferskener, borddruer, vindruer og gulrøtter. 

Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien 

angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. Når det gjelder CXL-grenseverdien for kepaløk, 

fastslo Myndigheten at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdien for nevnte produkt 

fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte 

grenseverdi vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 305 av 24.10.2014, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 17. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1045/2011 av 19. oktober 2011 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet asulam i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

kommisjonsvedtak 2008/934/EF (EUT L 275 av 20.10.2011, s. 23.) 

(3) Kommisjonsbeslutning 2008/745/EU av 18. september 2008 om at cyanamid ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og 

om tilbakekalling av godkjenninger av plantevernmidler som inneholder nevnte stoff (EUT L 251 av 19.9.2008, s. 45). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/329/EU av 1. juni 2011 om at dikloran ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 194). 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dicloran according to 

Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2013; 11(6):3274. [30 s.]. 

2019/EØS/77/18 
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6)  Når det gjelder flumioksazin, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(1). Den anbefalte å 

senke grenseverdiene for epler, pærer, steinfrukter, poteter, gulrøtter, pastinakk, erter (uten belg), solsikkefrø, 

soyabønner, maiskorn, havrekorn, sorghumkorn og hvetekorn. For andre produkter anbefalte den å beholde gjeldende 

grenseverdier. Når det gjelder grenseverdien for kepaløk, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, 

og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen 

risiko for forbrukerne, bør grenseverdien for nevnte produkt fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til 

gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdi vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

7)  Når det gjelder flupyrsulfuron-metyl, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(2). Når det 

gjelder grenseverdier for linfrø, byggkorn, riskorn, hvetekorn, havrekorn og rugkorn, konkluderte den med at noen 

opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom 

det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Ettersom det var Frankrike som 

rapporterte at det manglet opplysninger, vil det ikke bli lagt til en fotnote om at disse opplysningene må framlegges. 

8)  Når det gjelder pikolinafen, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(3). Når det gjelder 

grenseverdier for byggkorn, havrekorn, rugkorn og hvetekorn, storfe (kjøtt, fett, lever og nyrer), sau (kjøtt, fett, lever, 

nyrer og melk), geit (kjøtt, fett, lever, nyrer og melk) og melk fra storfe, konkluderte Myndigheten med at noen 

opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom 

det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli 

vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

9)  Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/262/EU(4) ble det fastsatt at propisoklor ikke skulle oppføres i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet 

propisoklor, er blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 

nr. 1 bokstav a), bør derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg III, utgå. 

10)  Når det gjelder produkter av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse der ingen relevant godkjenning eller importtoleranse 

var meldt på EU-plan og ingen CXL-grenseverdier var tilgjengelige, fastslo Myndigheten at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Som en følge av den vitenskapelige og tekniske utvikling bør 

grenseverdiene for nevnte produkter settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien for 

restmengder i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

11)  Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for pesticidrester om behovet for å endre visse 

bestemmelsesgrenser. For flere stoffer konkluderte nevnte laboratorier med at den tekniske utvikling gjør det nødvendig 

å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse varer. 

12)  På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

13)  Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flumioxazin 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2013; 11(5):3225. [35 s.]. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flupyrsulfuron-metyl 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2013; 11(5):3226. [28 s.]. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for picolinafen according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2013; 11(5):3222. [34 s.]. 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/262/EU av 27. april 2011 om at propisoklor ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF og om endring av kommisjonsvedtak 2008/941/EF (EUT L 111 av 30.4.2011, s. 19). 
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14)  For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør det ved denne forordning fastsettes 

en overgangsordning for produkter som er lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der opplysninger viser at 

et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

15)  Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

16)  Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handelsorganisasjon, 

og det er tatt hensyn til deres merknader. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 13. mai 2015. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 13. mai 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 17. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene for flumioksazin, flupyrsulfuron-metyl og pikolinafen skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,02(*) 0,01(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter 0,02(*)   

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

minneolaer), ugli og andre hybrider) 

   

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre 

hybrider) 

   

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd 

(Citrus medica var. sarcodactylis)) 

   

0110040 Limetter    

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre 

hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

   

0110990 Andre    

0120000 ii) Nøtter 0,05(*)   

0120010 Mandler    

0120020 Paranøtter    

0120030 Kasjunøtter    

0120040 Kastanjer    

0120050 Kokosnøtter    

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)    

0120070 Macadamianøtter    

0120080 Pekannøtter    

0120090 Pinjekjerner    

0120100 Pistasienøtter    

0120110 Valnøtter    

0120990 Andre    

0130000 iii) Kjernefrukter 0,02(*)   

0130010 Epler (villepler)    

0130020 Pærer (japanske pærer)    

0130030 Kveder    
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 
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0130040 Mispel    

0130050 Japansk mispel    

0130990 Andre    

0140000 iv) Steinfrukter 0,02(*)   

0140010 Aprikoser    

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)    

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)    

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

daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus 

zizyphus)) 

   

0140990 Andre    

0150000 v) Bær og småfrukter    

0151000 a) Borddruer og vindruer 0,05(*)   

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) Jordbær 0,02(*)   

0153000 c) Bær fra halvbusker 0,02(*)   

0153010 Bjørnebær    

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær 

og andre Rubus-hybrider) 

   

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), 

nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

   

0153990 Andre    

0154000 d) Andre småfrukter og bær 0,02(*)   

0154010 Blåbær    

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

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips    

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)    

0154050 Nyper    

0154060 Morbær (melbær)    

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))    
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0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, 

hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 

   

0154990 Andre    

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,02(*)   

0161000 a) Spiselig skall    

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval 

kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella 

spp.)) 

   

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)    

0161060 Daddelplommer    

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, 

malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær/ 

grumichama (Eugenia uniflora)) 

   

0161990 Andre    

0162000 b) Uspiselig skall, små    

0162010 Kiwier    

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, 

mangostan, langsat, salak) 

   

0162030 Pasjonsfrukt    

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)    

0162050 Stjerneepler    

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

grønn sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

   

0162990 Andre    

0163000 c) Uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer    

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)    

0163030 Mango    

0163040 Papaya    

0163050 Granatepler    

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama 

(Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter av 

familien Annonaceae) 
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0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))    

0163080 Ananas    

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)    

0163100 Durian    

0163110 Surannona (guanabana)    

0163990 Andre    

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

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

0211000 a) Poteter    

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster    

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

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010 Rødbeter    

0213020 Gulrøtter    

0213030 Knollselleri    

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)    

0213050 Jordskokk (kinaskokk)    

0213060 Pastinakk    

0213070 Rotpersille    

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

lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

   

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, 

spiselig borre) 

   

0213100 Kålrot    

0213110 Neper    

0213990 Andre    

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

0220010 Hvitløk    

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk) (+)   

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

0220990 Andre    

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

0231000 a)  Søtvierfamilien    

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, 

kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), 

tretomat) 

   

0231020 Paprika (chilipepper)    

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

carpon)) 

   

0231040 Okra    

0231990 Andre    

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall    

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar 

(patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), 

kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes 

cucumerina), teroi/kantagurk) 

   

0232990 Andre    

0233000 c) Gresskarfamilien — uspiselig skall    

0233010 Meloner (hornmelon)    

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar  

(sen variant)) 

   

0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre    

0234000 d) Sukkermais (babymais)    

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker    

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

0241000 a) Blomsterkål    

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)    

0241020 Blomkål    

0241990 Andre    
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0242000 b) Hodekål    

0242010 Rosenkål    

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)    

0242990 Andre    

0243000 c) Bladkål    

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

goo choi, choi sum, pe-tsai) 

   

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, 

åkerkål) 

   

0243990 Andre    

0244000 d) Knutekål    

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter    

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

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)    

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)    

0251030 Bredbladet endivie (villsikori, rød sikori, italiensk sikori 

(radicchio), krusendivie (C. endivia var. crispum /  

C. intybus var. foliosum), løvetannblader) 

   

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)    

0251050 Vårkarse    

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

0251070 Sareptasennep    

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader 

(mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, 

herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), 

knutekålblader) 

   

0251990 Andre    

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

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

tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

   

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig 

portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 
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0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)    

0252990 Andre    

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

chaom (Acacia pennata)) 

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

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/ 

kangkong/vannspinat/Morning glory (Ipomea aquatica), 

kløverbregne, vannmimosa) 

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

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

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

0256010 Kjørvel    

0256020 Gressløk    

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

løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-

blader, koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang 

koriander (Eryngium foetidum)) 

   

0256040 Persille (blader av rotpersille)    

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago 

officinalis) 

   

0256060 Rosmarin    

0256070 Timian (merian, oregano)    

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig 

basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige 

blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetel-

blader, karriblader) 

   

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)    

0256100 Estragon (isop)    

0256990 Andre    

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

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

prydbønner (runner beans), snittbønner, langbønner, 

guarbønner, soyabønner) 

   

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jack-

bønner, limabønner, vignabønner) 

   

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)    

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

0260050 Linser    

0260990 Andre    
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0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges    

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)    

0270030 Hageselleri    

0270040 Fennikel    

0270050 Artisjokk (bananblomst)    

0270060 Purre    

0270070 Rabarbra    

0270080 Bambusskudd    

0270090 Palmehjerter    

0270990 Andre    

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

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, sopp-

mycelium (plantedeler)) 

   

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

0280990 Andre    

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

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

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolett-

bønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

   

0300020 Linser    

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)    

0300040 Lupiner    

0300990 Andre    

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø    

0401020 Jordnøtter    

0401030 Valmuefrø    

0401040 Sesamfrø    

0401050 Solsikkefrø    

0401060 Rapsfrø (rybs)    

0401070 Soyabønner    

0401080 Sennepsfrø    
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0401090 Bomullsfrø    

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)    

0401110 Saflortistel    

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium 

plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

   

0401130 Oljedodre    

0401140 Hampefrø    

0401150 Ricinus    

0401990 Andre    

0402000 ii) Oljeholdige frukter    

0402010 Oliven til oljeproduksjon    

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)    

0402030 Oljepalmefrukt    

0402040 Kapok    

0402990 Andre    

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

0500010 Bygg   0,05(*) (+) 

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

0500030 Mais   0,05(*) 

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

0500050 Havre   0,05(*) (+) 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))   0,05(*) 

0500070 Rug   0,05(*) (+) 

0500080 Sorghum/durra   0,05(*) 

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

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))    

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

0610000 i) Te    

0620000 ii) Kaffebønner    

0630000 iii) Urtete (tørket)    

0631000 a) Blomster    

0631010 Kamilleblomster    

0631020 Hibiskus    
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0631030 Kronblader av rose    

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))    

0631050 Lind    

0631990 Andre    

0632000 b) Blader    

0632010 Jordbærblader    

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) Røtter    

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginsengrot    

0633990 Andre    

0639000 d) Andre urteteer    

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)    

0650000 v) Johannesbrød    

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

0800000 8. KRYDDER    

0810000 i) Frø 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0810010 Anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)    

0810040 Korianderfrø    

0810050 Spisskummenfrø    

0810060 Dillfrø    

0810070 Fennikelfrø    

0810080 Bukkhornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    

0820000 ii) Frukt og bær 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)    
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0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

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

0820070 Vaniljestenger    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre    

0830000 iii) Bark 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)    

0830990 Andre    

0840000 iv) Røtter eller jordstengler    

0840010 Lakris 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 vi) Blomsterarr 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 vii) Frøkapper 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    

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

0900010 Sukkerbete (rot)    

0900020 Sukkerrør    

0900030 Sikorirøtter    

0900990 Andre    
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1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

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

1011000 a) Svin    

1011010 Muskel    

1011020 Fett    

1011030 Lever    

1011040 Nyre    

1011050 Spiselig slakteavfall    

1011990 Andre    

1012000 b) Storfe    

1012010 Muskel   (+) 

1012020 Fett   (+) 

1012030 Lever   (+) 

1012040 Nyre   (+) 

1012050 Spiselig slakteavfall    

1012990 Andre    

1013000 c) Sau    

1013010 Muskel   (+) 

1013020 Fett   (+) 

1013030 Lever   (+) 

1013040 Nyre   (+) 

1013050 Spiselig slakteavfall    

1013990 Andre    

1014000 d) Geit    

1014010 Muskel   (+) 

1014020 Fett   (+) 

1014030 Lever   (+) 

1014040 Nyre   (+) 

1014050 Spiselig slakteavfall    

1014990 Andre    

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler    

1015010 Muskel    

1015020 Fett    



Nr. 77/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Kode-

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

F
lu

m
io

k
sa

zi
n
 

F
lu

p
y

rs
u

lf
u

ro
n

-m
et

y
l 

P
ik

o
li

n
af

en
 

1015030 Lever    

1015040 Nyre    

1015050 Spiselig slakteavfall    

1015990 Andre    

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

due 

   

1016010 Muskel    

1016020 Fett    

1016030 Lever    

1016040 Nyre    

1016050 Spiselig slakteavfall    

1016990 Andre    

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjorte-

familien) 

   

1017010 Muskel    

1017020 Fett    

1017030 Lever    

1017040 Nyre    

1017050 Spiselig slakteavfall    

1017990 Andre    

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

1020010 Storfe   (+) 

1020020 Sau   (+) 

1020030 Geit   (+) 

1020040 Hest    

1020990 Andre    

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

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med 

honning) (honning i vokskaker) 

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

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 
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1060000 vi) Snegler 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

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

Flumioksazin 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0220020  Kepaløk (andre løker, sølvløk) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot 

Flupyrsulfuron-metyl 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot 

Pikolinafen 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i motsatt fall 

vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010  Bygg 

0500050  Havre 

0500070  Rug 

0500090  Hvete (spelthvete, rughvete) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot   
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om analysemetoder og fôrstudier til drøvtyggere mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

24. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012010  Muskel 

1012020  Fett 

1012030  Lever 

1012040  Nyre 

1013010  Muskel 

1013020  Fett 

1013030  Lever 

1013040  Nyre 

1014010  Muskel 

1014020  Fett 

1014030  Lever 

1014040  Nyre 

1020010  Storfe 

1020020  Sau 

1020030  Geit» 

b)  Følgende kolonne for dikloran tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter  

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

hybrider) 

 

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

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis))  

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x 

sinensis)) 

 

0110990 Andre  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/155 

 

Kode-

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

D
ik

lo
ra

n
 

0120000 ii) Nøtter  

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter  

0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  

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

(Ziziphus zizyphus)) 

 

0140990 Andre  

0150000 v) Bær og småfrukter  

0151000 a) Borddruer og vindruer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) Jordbær  

0153000 c) Bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider)  
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0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x 

Rubus idaeus)) 

 

0153990 Andre  

0154000 d) Andre småfrukter og bær  

0154010 Blåbær  

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

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (melbær)  

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  

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

0154990 Andre  

0160000 vi) Forskjellige frukter  

0161000 a) Spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

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

Fortunella spp.)) 

 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060 Daddelplommer  

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

nambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

 

0161990 Andre  

0162000 b) Uspiselig skall, små  

0162010 Kiwier  

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

0162030 Pasjonsfrukt  

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050 Stjerneepler  

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

sapot, mammeysapot) 

 

0162990 Andre  
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0163000 c) Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

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

store frukter av familien Annonaceae) 

 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  

0163100 Durian  

0163110 Surannona (guanabana)  

0163990 Andre  

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

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

0211000 a) Poteter  

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  

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

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  

0213050 Jordskokk (kinaskokk)  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

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

(Cyperus esculentus)) 

 

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

0213100 Kålrot  
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0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 ii) Løk  

0220010 Hvitløk 0,01(*) 

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk) 0,2 (+) 

0220030 Sjalottløk 0,01(*) 

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter) 0,01(*) 

0220990 Andre 0,01(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien  

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

L. chinense), tretomat) 

 

0231020 Paprika (chilipepper)  

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

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes 

cucumerina), teroi/kantagurk) 

 

0232990 Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien — uspiselig skall  

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) Sukkermais (babymais)  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 iv) Kål 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  
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0242000 b) Hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990 Andre  

0243000 c) Bladkål  

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

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

0243990 Andre  

0244000 d) Knutekål  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

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

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)  

0251030 Bredbladet endivie (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendivie (C. endivia 

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

 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  

0251050 Vårkarse  

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

0251070 Sareptasennep  

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

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

 

0251990 Andre  

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

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

bitawiri) 

 

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

(Salsola soda)) 

 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990 Andre  

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

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory 

(Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

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

0256000 f) Urter 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

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

andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander 

(Eryngium foetidum)) 

 

0256040 Persille (blader av rotpersille)  

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

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian (merian, oregano)  

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitron-

basilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre  

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

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

bønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

 

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

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)  

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

0260050 Linser  

0260990 Andre  

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

0270010 Asparges  

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  

0270030 Hageselleri  

0270040 Fennikel  

0270050 Artisjokk (bananblomst)  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  
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0280000 viii) Sopp 0,01(*) 

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

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

0280990 Andre  

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

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*) 

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

bondebønner, vignabønner) 

 

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Lupiner  

0300990 Andre  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø (rybs)  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel  

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides 

arvensis)) 

 

0401130 Oljedodre  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til oljeproduksjon  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030 Oljepalmefrukt  
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0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 5. KORN 0,02(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030 Mais  

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

0500050 Havre  

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum/durra  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  

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

0610000 i) Te  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a) Blomster  

0631010 Kamilleblomster  

0631020 Hibiskus  

0631030 Kronblader av rose  

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) Blader  

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) Røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  
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0639000 d) Andre urteteer  

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)  

0650000 v) Johannesbrød  

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER  

0810000 i) Frø 0,05(*) 

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040 Korianderfrø  

0810050 Spisskummenfrø  

0810060 Dillfrø  

0810070 Fennikelfrø  

0810080 Bukkhornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

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

0820070 Vaniljestenger  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 iii) Bark 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie 0,05(*) 
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0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Vev  

1011000 a) Svin  

1011010 Muskel 0,01(*) 

1011020 Fett 0,01(*) 

1011030 Lever 0,02(*) 

1011040 Nyre 0,01(*) 

1011050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 

1011990 Andre 0,01(*) 

1012000 b) Storfe  

1012010 Muskel 0,01(*) 

1012020 Fett 0,01(*) 

1012030 Lever 0,02(*) 

1012040 Nyre 0,01(*) 

1012050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 

1012990 Andre 0,01(*) 
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1013000 c) Sau  

1013010 Muskel 0,01(*) 

1013020 Fett 0,01(*) 

1013030 Lever 0,02(*) 

1013040 Nyre 0,01(*) 

1013050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 

1013990 Andre 0,01(*) 

1014000 d) Geit  

1014010 Muskel 0,01(*) 

1014020 Fett 0,01(*) 

1014030 Lever 0,02(*) 

1014040 Nyre 0,01(*) 

1014050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 

1014990 Andre 0,01(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Muskel 0,01(*) 

1015020 Fett 0,01(*) 

1015030 Lever 0,02(*) 

1015040 Nyre 0,01(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 

1015990 Andre 0,01(*) 

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

1016010 Muskel 0,01(*) 

1016020 Fett 0,01(*) 

1016030 Lever 0,02(*) 

1016040 Nyre 0,01(*) 

1016050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 

1016990 Andre 0,01(*) 

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

1017010 Muskel 0,01(*) 

1017020 Fett 0,01(*) 

1017030 Lever 0,02(*) 

1017040 Nyre 0,01(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 

1017990 Andre 0,01(*) 
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1020000 ii) Melk 0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 0,05(*) 

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

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

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

Dikloran 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet understreker at det ikke er tatt hensyn til metabolitten DCHA, og den har derfor påpekt at 

noen opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom 

disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0220020  Kepaløk (andre løker, sølvløk) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot» 

2)  I vedlegg III utgår kolonnene for asulam, cyanamid, dikloran, flumioksazin, flupyrsulfuron-metyl, pikolinafen og propisoklor.  
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,01(*) 0,01(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter 0,05(*)   

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

minneolaer), ugli og andre hybrider) 

   

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

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus 

medica var. sarcodactylis)) 

   

0110040 Limetter    

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, 

tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

   

0110990 Andre    

0120000 ii) Nøtter 0,1(*)   

0120010 Mandler    

0120020 Paranøtter    

0120030 Kasjunøtter    

0120040 Kastanjer    

0120050 Kokosnøtter    

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)    

0120070 Macadamianøtter    

0120080 Pekannøtter    

0120090 Pinjekjerner    

0120100 Pistasienøtter    

0120110 Valnøtter    

0120990 Andre    

0130000 iii) Kjernefrukter 0,05(*)   

0130010 Epler (villepler)    

0130020 Pærer (japanske pærer)    

0130030 Kveder    

0130040 Mispel    
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0130050 Japansk mispel    

0130990 Andre    

0140000 iv) Steinfrukter 0,05(*)   

0140010 Aprikoser    

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)    

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)    

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

kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

   

0140990 Andre    

0150000 v) Bær og småfrukter 0,05(*)   

0151000 a) Borddruer og vindruer    

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) Jordbær    

0153000 c) Bær fra halvbusker    

0153010 Bjørnebær    

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

Rubus-hybrider) 

   

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

bringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

   

0153990 Andre    

0154000 d) Andre småfrukter og bær    

0154010 Blåbær    

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

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips    

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)    

0154050 Nyper    

0154060 Morbær (melbær)    

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))    
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0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, 

søtmispel og andre bær fra trær) 

   

0154990 Andre    

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,05(*)   

0161000 a) Spiselig skall    

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), 

limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

   

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)    

0161060 Daddelplommer    

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

rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 

uniflora)) 

   

0161990 Andre    

0162000 b) Uspiselig skall, små    

0162010 Kiwier    

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, 

langsat, salak) 

   

0162030 Pasjonsfrukt    

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)    

0162050 Stjerneepler    

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

sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

   

0162990 Andre    

0163000 c) Uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer    

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)    

0163030 Mango    

0163040 Papaya    

0163050 Granatepler    
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0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona 

diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien 

Annonaceae) 

   

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))    

0163080 Ananas    

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)    

0163100 Durian    

0163110 Surannona (guanabana)    

0163990 Andre    

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  0,01(*)  

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

0211000 a) Poteter    

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster    

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

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010 Rødbeter    

0213020 Gulrøtter    

0213030 Knollselleri    

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)    

0213050 Jordskokk (kinaskokk)    

0213060 Pastinakk    

0213070 Rotpersille    

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

sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

   

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

0213100 Kålrot    

0213110 Neper    

0213990 Andre    
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0220000 ii) Løk 0,05(*)  0,01(*) 

0220010 Hvitløk    

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)    

0220030 Sjalottløk    

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)    

0220990 Andre    

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

0231000 a) Søtvierfamilien    

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, 

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

   

0231020 Paprika (chilipepper)    

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

0231040 Okra    

0231990 Andre    

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall    

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), 

flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 

bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/ 

kantagurk) 

   

0232990 Andre    

0233000 c) Gresskarfamilien — uspiselig skall    

0233010 Meloner (hornmelon)    

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))    

0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre    

0234000 d) Sukkermais (babymais)    

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker    
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0240000 iv) Kål 0,05(*)  0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål    

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)    

0241020 Blomkål    

0241990 Andre    

0242000 b) Hodekål    

0242010 Rosenkål    

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)    

0242990 Andre    

0243000 c) Bladkål    

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

choi sum, pe-tsai) 

   

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, 

åkerkål) 

   

0243990 Andre    

0244000 d) Knutekål    

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter    

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

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)    

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)    

0251030 Bredbladet endivie (villsikori, rød sikori, italiensk sikori 

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

foliosum), løvetannblader) 

   

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)    

0251050 Vårkarse    

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

0251070 Sareptasennep    
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0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, 

erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica 

(høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

   

0251990 Andre    

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

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

tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

   

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 

matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

   

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)    

0252990 Andre    

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

(Acacia pennata)) 

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

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/ 

vannspinat/Morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, 

vannmimosa) 

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

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

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

0256010 Kjørvel    

0256020 Gressløk    

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, 

kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / 

meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium 

foetidum)) 

   

0256040 Persille (blader av rotpersille)    

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

0256060 Rosmarin    

0256070 Timian (merian, oregano)    

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

søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og 

andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

   

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)    
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0256100 Estragon (isop)    

0256990 Andre    

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

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

bønner (runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, soya-

bønner) 

   

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

bønner, vignabønner) 

   

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)    

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

0260050 Linser    

0260990 Andre    

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

0270010 Asparges    

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)    

0270030 Hageselleri    

0270040 Fennikel    

0270050 Artisjokk (bananblomst)    

0270060 Purre    

0270070 Rabarbra    

0270080 Bambusskudd    

0270090 Palmehjerter    

0270990 Andre    

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

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium 

(plantedeler)) 

   

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

0280990 Andre    

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

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

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

   

0300020 Linser    
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0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)    

0300040 Lupiner    

0300990 Andre    

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,1(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø    

0401020 Jordnøtter    

0401030 Valmuefrø    

0401040 Sesamfrø    

0401050 Solsikkefrø    

0401060 Rapsfrø (rybs)    

0401070 Soyabønner    

0401080 Sennepsfrø    

0401090 Bomullsfrø    

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)    

0401110 Saflortistel    

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), 

åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

   

0401130 Oljedodre    

0401140 Hampefrø    

0401150 Ricinus    

0401990 Andre    

0402000 ii) Oljeholdige frukter    

0402010 Oliven til oljeproduksjon    

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)    

0402030 Oljepalmefrukt    

0402040 Kapok    

0402990 Andre    

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

0500010 Bygg    

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)    

0500030 Mais    

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

0500050 Havre    
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0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))    

0500070 Rug    

0500080 Sorghum/durra    

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)    

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))    

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0610000 i) Te    

0620000 ii) Kaffebønner    

0630000 iii) Urtete (tørket)    

0631000 a) Blomster    

0631010 Kamilleblomster    

0631020 Hibiskus    

0631030 Kronblader av rose    

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))    

0631050 Lind    

0631990 Andre    

0632000 b) Blader    

0632010 Jordbærblader    

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) Røtter    

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginsengrot    

0633990 Andre    

0639000 d) Andre urteteer    

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)    

0650000 v) Johannesbrød    

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 
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0800000 8. KRYDDER    

0810000 i) Frø 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0810010 Anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)    

0810040 Korianderfrø    

0810050 Spisskummenfrø    

0810060 Dillfrø    

0810070 Fennikelfrø    

0810080 Bukkhornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    

0820000 ii) Frukt og bær 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

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

0820070 Vaniljestenger    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre    

0830000 iii) Bark 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)    

0830990 Andre    

0840000 iv) Røtter eller jordstengler    

0840010 Lakris 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    
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0850990 Andre    

0860000 vi) Blomsterarr 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 vii) Frøkapper 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    

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

0900010 Sukkerbete (rot)    

0900020 Sukkerrør    

0900030 Sikorirøtter    

0900990 Andre    

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 0,02(*) 0,01(*)  

1010000 i) Vev   0,01(*) 

1011000 a) Svin    

1011010 Muskel    

1011020 Fett    

1011030 Lever    

1011040 Nyre    

1011050 Spiselig slakteavfall    

1011990 Andre    

1012000 b) Storfe    

1012010 Muskel    

1012020 Fett    

1012030 Lever    

1012040 Nyre    

1012050 Spiselig slakteavfall    

1012990 Andre    

1013000 c) Sau    

1013010 Muskel    

1013020 Fett    
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1013030 Lever    

1013040 Nyre    

1013050 Spiselig slakteavfall    

1013990 Andre    

1014000 d) Geit    

1014010 Muskel    

1014020 Fett    

1014030 Lever    

1014040 Nyre    

1014050 Spiselig slakteavfall    

1014990 Andre    

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler    

1015010 Muskel    

1015020 Fett    

1015030 Lever    

1015040 Nyre    

1015050 Spiselig slakteavfall    

1015990 Andre    

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

1016010 Muskel    

1016020 Fett    

1016030 Lever    

1016040 Nyre    

1016050 Spiselig slakteavfall    

1016990 Andre    

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

1017010 Muskel    

1017020 Fett    

1017030 Lever    

1017040 Nyre    

1017050 Spiselig slakteavfall    

1017990 Andre    
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1020000 ii) Melk   0,01(*) 

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre    

1030000 iii) Fugleegg   0,01(*) 

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) 

(honning i vokskaker) 

  0,05(*) 

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

1060000 vi) Snegler   0,01(*) 

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

Asulam 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot 

Cyanamid, herunder salter, uttrykt som cyanamid 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot 

Propisoklor 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot» 

 __________  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/181 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1127/2014 

av 20. oktober 2014 

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

grenseverdier for rester av amitrol, dinokap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propyzamid og pyridat i eller 

på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av amitrol, flufenacet, pendimetalin, propyzamid og pyridat er fastsatt i vedlegg II og i del B i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av dinokap og fipronil er fastsatt i del A i vedlegg 

III til nevnte forordning. 

2)  Når det gjelder amitrol, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, 

sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(2). Når det gjelder grenseverdiene for sitrusfrukter, mandler, 

hasselnøtter, valnøtter, kjernefrukter, steinfrukter, bord- og vindruer, solbær, stikkelsbær, bordoliven og oliven til 

oljeproduksjon, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til 

nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

3)  Når det gjelder dinokap, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(3). Alle gjeldende god-

kjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet dinokap, er blitt tilbakekalt. Grenseverdiene bør derfor 

settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til nivået for Codex-grenseverdiene som er sikre for forbrukerne i 

Unionen. Restmengdedefinisjonen bør også endres. 

4)  Myndigheten påpekte at de gjeldende grenseverdiene for rester av dinokap i vindruer og meloner kan gi grunn til 

bekymring med hensyn til forbrukervernet. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelses-

grensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

5)  Når det gjelder fipronil, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(4). Den anbefalte å senke 

grenseverdiene for blomsterkål og hodekål, fett og lever fra svin, storfe, sau og geit, nyrer fra svin og lever og egg fra 

fjørfe. For andre produkter anbefalte den å heve grenseverdiene eller beholde gjeldende grenseverdier. 

6)  I samsvar med artikkel 53 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(5), underrettet Tyskland  

10. februar 2012 Kommisjonen om en midlertidig godkjenning av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 305 av 24.10.2014, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 17. 

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

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) 

for amitrole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2012; 10(6):2763. [35 s.]. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dinocap according to 

Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2011; 9(8):2340. [33 s.]. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) 

for fipronil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2012;10(4):2688. [44 s.]. 

(5) 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 (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

2019/EØS/77/19 
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fipronil, på grunn av et utbrudd av Elateridae-arter, en fare som ikke kunne avverges på noen annen rimelig måte.  

I samsvar med artikkel 18 nr. 4 underrettet Tyskland derfor de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Myndigheten 

om sin anmodning om å heve grenseverdien for fjørfefett, ettersom poteter som inneholder rester av fipronil som 

overholder den gjeldende grenseverdien for poteter, kan brukes som fôr til kylling, noe som fører til restmengder som 

overstiger den gjeldende grenseverdien for fjørfefett. 

7)  Tyskland framla for Kommisjonen en passende vurdering av risikoen for forbrukerne og foreslo på dette grunnlag 

midlertidige grenseverdier. 

8)  Myndigheten vurderte dataene og avgav en grunngitt uttalelse om sikkerheten til de foreslåtte midlertidige 

grenseverdiene i samsvar med artikkel 18 nr. 4 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). Den konkluderte med at en mulig 

langsiktig helserisiko for forbrukerne ikke kan utelukkes. 

9)  Ettersom eksponering for restmengder fra ulike produkter bidro til den mulige langsiktige helserisikoen for forbrukerne, 

ble godkjenningene for bruk på hodekål og grønnkål tilbakekalt etter anmodning fra godkjenningsinnehaveren. 

10)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 212/2013(2) trådte i kraft 1. april 2013 og endret derved vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

11)  Kommisjonen anmodet Myndigheten om å gjøre en ny beregning av de forventede restmengdenivåene for fipronil i 

varer av animalsk opprinnelse og forbrukernes eksponering som følge av disse nivåene, samtidig som den tok hensyn til 

tilbakekallingen av godkjenningene for bruk på hodekål og grønnkål og endringen av vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 396/2005. Myndigheten framla en grunngitt uttalelse om endringen av grenseverdiene som følge av tilbakekallingen 

av bruk på hodekål og grønnkål i samsvar med artikkel 43 i forordning (EF) nr. 396/2005(3). Den konkluderte med at de 

foreslåtte grenseverdiene er tilstrekkelig understøttet av data, og at det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne. 

12)  Når det gjelder flufenacet, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(4). Den anbefalte å senke 

grenseverdiene for lever fra svin, storfe, sau, geit og fjørfe. For andre produkter anbefalte den å heve grenseverdiene 

eller beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdiene for jordbær, blåbær, tranebær, solbær og 

stikkelsbær, konkluderte Myndigheten med at visse opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til 

nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

13)  Når det gjelder pendimetalin, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(5). Den anbefalte å 

senke grenseverdiene for gulrøtter, friske og tørkede belgfrukter, jordnøtter, solsikkefrø, soyabønner, bomullsfrø, kjøtt 

og fett fra svin, storfe, sau, geit og fjørfe, melk og fugleegg. Idet det tas hensyn til tilleggsopplysninger om god 

landbrukspraksis framlagt av Tyskland og Nederland, og ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdien for gulrøtter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå. Nevnte grenseverdi 

vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige 

opplysninger. For andre produkter anbefalte Myndigheten å heve eller beholde de gjeldende grenseverdiene. 

14)  Når det gjelder grenseverdier for pendimetalin i jordbær, hvitløk, kepaløk, sjalottløk, tomater, paprika, eggplanter, 

frukter av gresskarfamilien med spiselig og uspiselig skall, artisjokker, purre, lever og nyre fra svin, storfe, sau og geit 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fipronil in poultry 

fat». EFSA Journal 2012;10(5):2707. [32 s.]. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 212/2013 av 11. mars 2013 om erstatning av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 396/2005 med hensyn til tilføyelser og endringer i produkter som omfattes av nevnte vedlegg (EUT L 68 av 12.3.2013, s. 30). 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the modification of maximum residue levels (MRLs) for 

fipronil following the withdrawal of the authorised uses on kale and head cabbage.» EFSA Journal 2014;12(1):3543. [37 s.]. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) 

for flufenacet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2012;10(4):2689. [52 s.]. 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) 

for pendimethalin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2012;10(4):2683. [57 s.]. 
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samt lever fra fjørfe, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til 

nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

15)  Når det gjelder grenseverdier for rester av pendimetalin i salatsikori, rapsfrø, urtete (tørket, blomster) og krydder (frukt 

og bær), konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte 

bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

16)  Når det gjelder grenseverdier for rester av pendimetalin i pepperrot, pastinakk og rotpersille, konkluderte Myndigheten 

med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet 

ytterligere. Idet det tas hensyn til tilleggsopplysninger om god landbrukspraksis framlagt av Tyskland og Nederland, og 

ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå. Nevnte grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen to 

år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

17)  Når det gjelder pendimetalin i havrerot, urtete, (tørket, røtter), krydder (frø) og karve, framla Myndigheten en uttalelse 

om grenseverdier for nevnte produkter(1). 

18)  Når det gjelder propyzamid, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(2). Den foreslo å 

endre restmengdedefinisjonen. Den anbefalte å senke grenseverdiene for bord- og vindruer, jordbær, bær fra halvbusker, 

blåbær, tranebær, solbær, hvitrips og rødrips, stikkelsbær, hyllebær, havrerot, salatsikori, rabarbra, solsikkefrø, rapsfrø, 

soyabønner, sukkerbete (rot) og sikorirøtter. For andre produkter anbefalte den å beholde gjeldende grenseverdier. 

19)  Når det gjelder grenseverdier for propyzamid i vårsalat, salat, bredbladet endivie, karse, salatsennep (rucola), blader og 

spirer av Brassica, urter, bønner (tørkede), linser, erter (tørkede), kjøtt, fett, lever og nyrer fra svin, storfe, sau og geit 

samt melk fra drøvtyggere, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til 

nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

20)  Når det gjelder grenseverdier for rester av propyzamid i purre og humle, konkluderte Myndigheten med at det ikke 

forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien 

angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

21)  Når det gjelder propyzamid i urtete (tørket), framla Myndigheten en uttalelse om grenseverdier for nevnte produkter(3). 

22)  Når det gjelder pyridat, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(4). Når det gjelder 

grenseverdier for havrerot, hvitløk, kepaløk, sjalottløk, pipeløk, sukkermais, blomsterkål, rosenkål, hodekål, grønnkål, 

knutekål, gressløk, asparges, purre, lupiner, valmuefrø, rapsfrø, mais, urtete (tørket, blomster), urtete (tørket, blader), 

urtete (tørket, røtter), krydder (frø), krydder (frukt og bær), kjøtt, lever og nyrer fra svin, storfe, sau og geit, kjøtt, fett og 

lever fra fjørfe, melk fra drøvtyggere og fugleegg, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at 

de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko 

for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in 

various crops.» EFSA Journal 2013;11(5):3217. [27 s.]. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) 

for propyzamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2012;10(4):2690. [54 s.]. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propyzamide in 

leaves, flowers and roots of herbal infusions.» EFSA Journal 2013;11(9):3378. [28 s.]. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) 

for pyridate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2012;10(4):2687. [47 s.]. 
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gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen 

to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

23)  Når det gjelder grenseverdier for rester av pyridat i artisjokker, bygg, ris og hvete, konkluderte Myndigheten med at det 

ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien 

angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

24)  Når det gjelder pyridat i bladselleri (dillblader), framla Myndigheten en uttalelse om grenseverdien for nevnte 

produkt(1). 

25)  Når det gjelder produkter der ingen relevant godkjenning eller importtoleranse var meldt på EU-plan og ingen CXL-

grenseverdier var tilgjengelig, konkluderte Myndigheten med at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet ytterligere. Som en følge av den vitenskapelige og tekniske utvikling bør grenseverdiene for nevnte 

produkter settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav 

b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

26)  På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser og de faktorer som er relevante for saken, oppfyller de aktuelle 

endringene av grenseverdier kravene i artikkel 14 nr. 2 og artikkel 18 nr. 4 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

27)  Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handelsorganisasjon, 

og det er tatt hensyn til deres merknader. 

28)  Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

29)  For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte bør det ved denne forordning fastsettes 

en overgangsordning for produkter som er lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der opplysninger viser at 

et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

30)  Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Når det gjelder de aktive stoffene i og på produkter som er oppført på listen nedenfor, får forordning (EF) nr. 396/2005, med 

den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, fortsatt anvendelse på produkter som ble lovlig framstilt før  

13. mai 2015: 

1)  amitrol: alle produkter, 

2)  dinokap: alle produkter unntatt vindruer og meloner, 

3)  fipronil, flufenacet, pendimetalin, propyzamid og pyridat: alle produkter. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyridate in celery 

leaves (dill leaves)». EFSA Journal 2012;10(9):2892. [25 s.]. 
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Artikkel 3 

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

Den får imidlertid anvendelse fra 13. mai 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 20. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene for amitrol, flufenacet, pendimetalin, propyzamid og pyridat skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,05(*) 0,05(*)  0,05(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*) (+)   0,01(*)  

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, 

sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), 

ugli og andre hybrider) 

     

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, 

chinotto og andre hybrider) 

     

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, finger-

sitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. 

sarcodactylis)) 

     

0110040 Limetter      

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, 

minneolaer og andre hybrider, tangorer 

(Citrus reticulata x sinensis)) 

     

0110990 Andre      

0120000 ii) Nøtter 0,02(*)     

0120010 Mandler (+)   0,02  

0120020 Paranøtter    0,01(*)  

0120030 Kasjunøtter    0,01(*)  

0120040 Kastanjer    0,02  

0120050 Kokosnøtter    0,01(*)  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter) (+)   0,02  

0120070 Macadamianøtter    0,01(*)  

0120080 Pekannøtter    0,01(*)  
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0120090 Pinjekjerner    0,01(*)  

0120100 Pistasienøtter    0,01(*)  

0120110 Valnøtter (+)   0,02  

0120990 Andre    0,01(*)  

0130000 iii) Kjernefrukter 0,01(*) (+)   0,02  

0130010 Epler (villepler)      

0130020 Pærer (japanske pærer)      

0130030 Kveder      

0130040 Mispel      

0130050 Japansk mispel      

0130990 Andre      

0140000 iv) Steinfrukter 0,01(*) (+)   0,02  

0140010 Aprikoser      

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)      

0140030 Ferskener (nektariner og lignende 

hybrider) 

     

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, 

slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / 

kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

     

0140990 Andre      

0150000 v) Bær og småfrukter    0,01(*)  

0151000 a) Borddruer og vindruer 0,05(+)     

0151010 Borddruer      

0151020 Vindruer      
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0152000 b) Jordbær 0,01(*) (+) (+)   

0153000 c) Bær fra halvbusker 0,01(*)     

0153010 Bjørnebær      

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, 

boysenbær, moltebær og andre 

Rubus-hybrider) 

     

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær 

(Rubus arcticus), nektarbringebær 

(Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

     

0153990 Andre      

0154000 d) Andre småfrukter og bær 0,01(*)     

0154010 Blåbær  (+)    

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

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips (+) (+)    

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med 

andre Ribes-sorter) 

(+) (+)    

0154050 Nyper      

0154060 Morbær (melbær)      

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia 

arguta)) 

     

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, troll-

hegg/havtindved, hagtorn, søtmispel 

og andre bær fra trær) 

     

0154990 Andre      
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0160000 vi) Forskjellige frukter    0,01(*)  

0161000 a) Spiselig skall      

0161010 Dadler 0,01(*)     

0161020 Fikener 0,01(*)     

0161030 Bordoliven 0,05(*) (+)     

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), 

nagami (oval kumquat), limequat 

(Citrus aurantifolia x Fortunella 

spp.)) 

0,01(*)     

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0,01(*)     

0161060 Daddelplommer 0,01(*)     

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/ 

vannepler, malayepler, rosenepler, 

eugeniabær, surinambær/grumichama 

(Eugenia uniflora)) 

0,01(*)     

0161990 Andre 0,01(*)     

0162000 b) Uspiselig skall, små 0,01(*)     

0162010 Kiwier      

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete 

litchi, longan, mangostan, langsat, 

salak) 

     

0162030 Pasjonsfrukt      

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)      

0162050 Stjerneepler      

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) 

(svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, 

amarillosapot / gul sapot, mammeys-

apot) 
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0162990 Andre      

0163000 c) Uspiselig skall, store 0,01(*)     

0163010 Avokadoer      

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, 

eplebanan) 

     

0163030 Mango      

0163040 Papaya      

0163050 Granatepler      

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/ 

søtannona, llama (Annona 

diversifolia) og andre mellomstore 

frukter av familien Annonaceae) 

     

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus 

undatus)) 

     

0163080 Ananas      

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)      

0163100 Durian      

0163110 Surannona (guanabana)      

0163990 Andre      

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE      

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

0211000 a) Poteter  0,15 0,05(*)   

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

0212010 Kassava (tarorot, eddo / japansk taro, 

tannia) 

     

0212020 Søtpoteter      

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jams-

bønne) 
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0212040 Arrowrot      

0212990 Andre      

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

 0,05(*)    

0213010 Rødbeter   0,05(*)   

0213020 Gulrøtter   0,2(+)   

0213030 Knollselleri   0,1   

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, 

gentianarot) 

  0,2(+)   

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   0,05(*)   

0213060 Pastinakk   0,2(+)   

0213070 Rotpersille   0,2(+)   

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk 

reddik, små reddiker og lignende 

sorter, jordmandler (Cyperus 

esculentus)) 

  0,05(*)   

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / 

spansk østersurt, spiselig borre) 

  0,2  (+) 

0213100 Kålrot   0,05(*)   

0213110 Neper   0,05(*)   

0213990 Andre   0,05(*)   

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

0220010 Hvitløk   (+)  0,05(*) (+) 

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)   (+)  0,05(*) (+) 

0220030 Sjalottløk   (+)  0,05(*) (+) 
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0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende 

sorter) 

    1(+) 

0220990 Andre     0,05(*) 

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

0231000 a) Søtvierfamilien    0,01(*)  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis 

spp., bukketorn, kinabukketorn 

(Lycium barbarum og L. chinense), 

tretomat) 

  (+)   

0231020 Paprika (chilipepper)   (+)   

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit 

aubergine (S. macrocarpon)) 

  (+)   

0231040 Okra      

0231990 Andre      

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall   (+)   

0232010 Slangeagurker    0,01(*)  

0232020 Sylteagurker    0,01(*)  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, 

mandelgresskar (patisson), flaske-

gresskar/lauki (Lagenaria siceraria), 

kayote, sopropo/bittermelon, slange-

agurk (Trichosanthes cucumerina), 

teroi/kantagurk) 

   0,02  

0232990 Andre    0,01(*)  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall   (+)   

0233010 Meloner (hornmelon)    0,01(*)  
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0233020 Kjempegresskar (vintersquash, man-

delgresskar (sen variant)) 

   0,02  

0233030 Vannmeloner    0,01(*)  

0233990 Andre    0,01(*)  

0234000 d) Sukkermais (babymais)    0,01(*) (+) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker    0,01(*)  

0240000 iv) Kål 0,01(*) 0,05(*)    

0241000 a) Blomsterkål   0,05(*) 0,02 0,05(*) (+) 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, 

kinesisk brokkoli) 

     

0241020 Blomkål      

0241990 Andre      

0242000 b) Hodekål   0,05(*) 0,01(*)  

0242010 Rosenkål     0,05(*) (+) 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, 

hvitkål) 

    1,5(+) 

0242990 Andre     0,05(*) 

0243000 c) Bladkål   0,5 0,01(*)  

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk 

sennepskål, pak choi, tai goo choi, 

choi sum, pe-tsai) 

    0,05(*) 

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk 

grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 

    0,2(+) 



Nr. 77/194 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene gjelder for(a) 

A
m

it
ro

l 

F
lu

fe
n

ac
et

 (
su

m
m

en
 a

v
 a

ll
e 

fo
rb

in
d
el

se
r 

so
m

 i
n
n

eh
o

ld
er

 N
 f

lu
o

rf
en

y
l-

N
-i

so
p

ro
p

y
l,

 

u
tt

ry
k

t 
so

m
 f

lu
fe

n
ac

et
) 

P
en

d
im

et
al

in
(F

) 

P
ro

p
y

za
m

id
(F

)(
R

) 

P
y

ri
d

at
 (

su
m

m
en

 a
v

 p
y

ri
d

at
, 
d

et
s 

h
y
d

ro
ly

se
p

ro
d
u

k
t 

C
L

 9
6
7
3

 (
6

-k
lo

r-
4

-

h
y
d

ro
k

sy
-3

-f
en

y
lp

y
ri

d
az

in
) 

o
g

 

h
y
d

ro
ly

se
rb

ar
e 

k
o

n
ju

g
at

er
 a

v
 C

L
 9

6
7
3

 

u
tt

ry
k

t 
so

m
 p

y
ri

d
at

) 

0243990 Andre     0,05(*) 

0244000 d) Knutekål   0,3 0,01(*) 0,05(*) (+) 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  0,05(*)    

0251000 a) Salat og andre salatplanter, 

herunder Brassicacea 

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

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)   0,6 0,6(+)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, 

isbergsalat, romanosalat) 

  0,05(*) 0,6(+)  

0251030 Bredbladet endivie (villsikori, rød 

sikori, italiensk sikori (radicchio), 

krusendivie (C. endivia var. crispum/ 

C. intybus var. foliosum), løvetann-

blader) 

  0,05(*) 0,6(+)  

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfa-

spirer) 

  0,6 0,2(+)  

0251050 Vårkarse   0,05(*) 0,01(*)  

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep 

(Diplotaxis spp.)) 

  0,6 0,2(+)  

0251070 Sareptasennep   0,05(*) 0,01(*)  

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., 

herunder nepeblader (mizuna, 

erteblader, reddikblader og andre 

unge spirer, herunder Brassica 

(høstet opp til bladstadium 8), 

knutekålblader) 

  0,6 0,2(+)  

0251990 Andre   0,05(*) 0,01(*)  
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0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*)  0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarant-

spinat (pak-khom, tampara), tajer-

blader, bitterblad/bitawiri) 

     

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hagepor-

tulakk, vanlig portulakk, matsyre, 

salturt, agretti (Salsola soda)) 

     

0252030 Bladbete (mangold) (blader av 

rødbete) 

     

0252990 Andre      

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabar-

spinat, bananblader, chaom (Acacia 

pennata)) 

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

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/ 

salatipomea/kangkong/vannspinat/M

orning glory (Ipomea aquatica), 

kløverbregne, vannmimosa) 

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

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

0256000 f) Urter 0,02(*)   0,2(+)  

0256010 Kjørvel   0,6  0,05(*) 

0256020 Gressløk   0,6  0,05(*) (+) 

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, 

koriander, dill, karve, løpstikke, 

kvann, spansk kjørvel og andre 

Apiacea-blader, koriander / 

meksikansk koriander, cilantro / lang 

koriander (Eryngium foetidum)) 

  0,6  0,3 

0256040 Persille (blader av rotpersille)   2  0,05(*) 
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0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader 

av Borago officinalis) 

  2  0,05(*) 

0256060 Rosmarin   0,6  0,05(*) 

0256070 Timian (merian, oregano)   0,6  0,05(*) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, 

peppermynte, hellig basilikum, søt 

basilikum, sitronbasilikum, spiselige 

blomster (ringblomst og andre), 

skjoldblad, villbetelblader, karrib-

lader) 

  0,6  0,05(*) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   0,6  0,05(*) 

0256100 Estragon (isop)   0,6  0,05(*) 

0256990 Andre   0,6  0,05(*) 

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

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolm-

bønner/brytbønner, prydbønner (runner 

beans), snittbønner, langbønner, 

guarbønner, soyabønner) 

     

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, 

flageolettbønner, jackbønner, lima-

bønner, vignabønner) 

     

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)      

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, 

kikerter) 

     

0260050 Linser      

0260990 Andre      

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

0270010 Asparges   0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) (+) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)   0,05(*) 0,02 0,05(*) 
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0270030 Hageselleri   0,1 0,01(*) 0,05(*) 

0270040 Fennikel   0,1 0,01(*) 0,05(*) 

0270050 Artisjokk (bananblomst)   0,05(*) (+) 0,02 0,05(*) 

0270060 Purre   0,05(*) (+) 0,01(*) 1(+) 

0270070 Rabarbra   0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0270080 Bambusskudd   0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0270090 Palmehjerter   0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0270990 Andre   0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

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

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, 

shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler)) 

     

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, 

morkel, steinsopp) 

     

0280990 Andre      

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

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,05(*) 0,15 0,01(*) 0,05(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy 

beans) flageolettbønner, jackbønner, lima-

bønner, bondebønner, vignabønner) 

   (+)  

0300020 Linser    (+)  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)    (+)  

0300040 Lupiner     (+) 

0300990 Andre      

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø 0,02(*)     

0401010 Linfrø      

0401020 Jordnøtter      



Nr. 77/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene gjelder for(a) 

A
m

it
ro

l 

F
lu

fe
n

ac
et

 (
su

m
m

en
 a

v
 a

ll
e 

fo
rb

in
d
el

se
r 

so
m

 i
n
n

eh
o

ld
er

 N
 f

lu
o

rf
en

y
l-

N
-i

so
p

ro
p

y
l,

 

u
tt

ry
k

t 
so

m
 f

lu
fe

n
ac

et
) 

P
en

d
im

et
al

in
(F

) 

P
ro

p
y

za
m

id
(F

)(
R

) 

P
y

ri
d

at
 (

su
m

m
en

 a
v

 p
y

ri
d

at
, 
d

et
s 

h
y
d

ro
ly

se
p

ro
d
u

k
t 

C
L

 9
6
7
3

 (
6

-k
lo

r-
4

-

h
y
d

ro
k

sy
-3

-f
en

y
lp

y
ri

d
az

in
) 

o
g

 

h
y
d

ro
ly

se
rb

ar
e 

k
o

n
ju

g
at

er
 a

v
 C

L
 9

6
7
3

 

u
tt

ry
k

t 
so

m
 p

y
ri

d
at

) 

0401030 Valmuefrø     (+) 

0401040 Sesamfrø      

0401050 Solsikkefrø      

0401060 Rapsfrø (rybs)     (+) 

0401070 Soyabønner      

0401080 Sennepsfrø      

0401090 Bomullsfrø      

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gress-

karfamilien) 

     

0401110 Saflortistel      

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblom-

karse (Echium plantagineum), 

åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

     

0401130 Oljedodre      

0401140 Hampefrø      

0401150 Ricinus      

0401990 Andre      

0402000 ii) Oljeholdige frukter      

0402010 Oliven til oljeproduksjon 0,05(*) (+)     

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) 0,02(*)     

0402030 Oljepalmefrukt 0,02(*)     

0402040 Kapok 0,02(*)     

0402990 Andre 0,02(*)     

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

0500010 Bygg  0,1    

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

0500030 Mais  0,05(*)   (+) 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/199 

 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene gjelder for(a) 

A
m

it
ro

l 

F
lu

fe
n

ac
et

 (
su

m
m

en
 a

v
 a

ll
e 

fo
rb

in
d
el

se
r 

so
m

 i
n
n

eh
o

ld
er

 N
 f

lu
o

rf
en

y
l-

N
-i

so
p

ro
p

y
l,

 

u
tt

ry
k

t 
so

m
 f

lu
fe

n
ac

et
) 

P
en

d
im

et
al

in
(F

) 

P
ro

p
y

za
m

id
(F

)(
R

) 

P
y

ri
d

at
 (

su
m

m
en

 a
v

 p
y

ri
d

at
, 
d

et
s 

h
y
d

ro
ly

se
p

ro
d
u

k
t 

C
L

 9
6
7
3

 (
6

-k
lo

r-
4

-

h
y
d

ro
k

sy
-3

-f
en

y
lp

y
ri

d
az

in
) 

o
g

 

h
y
d

ro
ly

se
rb

ar
e 

k
o

n
ju

g
at

er
 a

v
 C

L
 9

6
7
3

 

u
tt

ry
k

t 
so

m
 p

y
ri

d
at

) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, 

perlehirse) 

 0,05(*)    

0500050 Havre  0,05(*)    

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  0,05(*)    

0500070 Rug  0,05(*)    

0500080 Sorghum/durra  0,05(*)    

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  0,1    

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

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

0610000 i) Te   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0620000 ii) Kaffebønner   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0630000 iii) Urtete (tørket)      

0631000 a) Blomster   0,05(*) 0,4 2(+) 

0631010 Kamilleblomster      

0631020 Hibiskus      

0631030 Kronblader av rose      

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster 

(Sambucus nigra)) 

     

0631050 Lind      

0631990 Andre      

0632000 b) Blader   0,05(*) 0,4 2(+) 

0632010 Jordbærblader      

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)      
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0632030 Maté      

0632990 Andre      

0633000 c) Røtter   0,5 0,05(*) 0,05(*) (+) 

0633010 Vendelrot      

0633020 Ginsengrot      

0633990 Andre      

0639000 d) Andre urteteer   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0650000 v) Johannesbrød   0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

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

0800000 8. KRYDDER      

0810000 i) Frø 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,15(+) 

0810010 Anisfrø      

0810020 Svartkarve      

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)      

0810040 Korianderfrø      

0810050 Spisskummenfrø      

0810060 Dillfrø      

0810070 Fennikelfrø      

0810080 Bukkhornkløver      

0810090 Muskatnøtt      

0810990 Andre      
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0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,15(+) 

0820010 Allehånde      

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk 

pepper) 

     

0820030 Karve      

0820040 Kardemomme      

0820050 Einebær      

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, 

rosépepper) 

     

0820070 Vaniljestenger      

0820080 Tamarind      

0820990 Andre      

0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)      

0830990 Andre      

0840000 iv) Røtter eller jordstengler      

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik      

0850020 Kapers      

0850990 Andre      
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0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran      

0860990 Andre      

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme      

0870990 Andre      

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

0900010 Sukkerbete (rot)    0,08  

0900020 Sukkerrør    0,01(*)  

0900030 Sikorirøtter    0,01(*)  

0900990 Andre    0,01(*)  

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPP-

RINNELSE – LANDDYR 

     

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

1011000 a) Svin    (+)  

1011010 Muskel  0,05(*)  0,01(*) 0,05(*) (+) 

1011020 Fett  0,05(*)  0,01(*) 0,05(*) (+) 

1011030 Lever  0,02(*) (+) 0,1(*) 0,1(+) 

1011040 Nyre  0,05(*) (+) 0,1(*) 0,3(+) 

1011050 Spiselig slakteavfall  0,05(*)  0,1(*) 0,3(+) 

1011990 Andre  0,05(*)  0,1(*) 0,3(+) 

1012000 b) Storfe    (+)  

1012010 Muskel  0,05(*)  0,01(*) 0,05(*) (+) 

1012020 Fett  0,05(*)  0,01(*) 0,05(*) (+) 

1012030 Lever  0,02(*) (+) 0,1(*) 0,2(+) 
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1012040 Nyre  0,05(*) (+) 0,1(*) 2(+) 

1012050 Spiselig slakteavfall  0,05(*)  0,1(*) 2(+) 

1012990 Andre  0,05(*)  0,1(*) 2(+) 

1013000 c) Sau    (+)  

1013010 Muskel  0,05(*)  0,01(*) 0,05(*) (+) 

1013020 Fett  0,05(*)  0,01(*) 0,05(*) (+) 

1013030 Lever  0,02(*) (+) 0,1(*) 0,2(+) 

1013040 Nyre  0,05(*) (+) 0,1(*) 2(+) 

1013050 Spiselig slakteavfall  0,05(*)  0,1(*) 2(+) 

1013990 Andre  0,05(*)  0,1(*) 2(+) 

1014000 d) Geit    (+)  

1014010 Muskel  0,05(*)  0,01(*) 0,05(*) (+) 

1014020 Fett  0,05(*)  0,01(*) 0,05(*) (+) 

1014030 Lever  0,02(*) (+) 0,1(*) 0,2(+) 

1014040 Nyre  0,05(*) (+) 0,1(*) 2(+) 

1014050 Spiselig slakteavfall  0,05(*)  0,1(*) 2(+) 

1014990 Andre  0,05(*)  0,1(*) 2(+) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler    (+)  

1015010 Muskel  0,05(*)  0,01(*) 0,05(*) (+) 

1015020 Fett  0,05(*)  0,01(*) 0,05(*) (+) 

1015030 Lever  0,02(*)  0,1(*) 0,2(+) 

1015040 Nyre  0,05(*)  0,1(*) 2(+) 

1015050 Spiselig slakteavfall  0,05(*)  0,1(*) 2(+) 

1015990 Andre  0,05(*)  0,1(*) 2(+) 
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1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og 

perlehøns – struts, due 

    0,05(*) 

1016010 Muskel  0,05(*)  0,01(*) (+) 

1016020 Fett  0,05(*)  0,01(*) (+) 

1016030 Lever  0,02(*) (+) 0,1(*) (+) 

1016040 Nyre  0,05(*)  0,1(*)  

1016050 Spiselig slakteavfall  0,05(*)  0,1(*)  

1016990 Andre  0,05(*)  0,1(*)  

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, 

dyr av hjortefamilien) 

   (+)  

1017010 Muskel  0,05(*)  0,01(*) 0,05(*) (+) 

1017020 Fett  0,05(*)  0,01(*) 0,05(*) (+) 

1017030 Lever  0,02(*)  0,1(*) 0,2(+) 

1017040 Nyre  0,05(*)  0,1(*) 2(+) 

1017050 Spiselig slakteavfall  0,05(*)  0,1(*) 2(+) 

1017990 Andre  0,05(*)  0,1(*) 2(+) 

1020000 ii) Melk 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) (+) 0,05(*) (+) 

1020010 Storfe      

1020020 Sau      

1020030 Geit      

1020040 Hest      

1020990 Andre      

1030000 iii) Fugleegg 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) (+) 

1030010 Kylling      

1030020 And      

1030030 Gås      
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1030040 Vaktel      

1030990 Andre      

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, 

honningtavle med honning) (honning i 

vokskaker) 

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

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, 

krokodiller) 

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

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

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende 

vilt) 

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

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

(F) Løselig i fett. 

Amitrol 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i motsatt fall 

vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000  i) Sitrusfrukter 

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

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

0110030  Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) 

0110040  Limetter 

0110050  Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

0110990  Andre 

0120010  Mandler 

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter) 

0120110  Valnøtter 
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0130000  iii) Kjernefrukter 

0130010  Epler (villepler) 

0130020  Pærer (japanske pærer) 

0130030  Kveder 

0130040  Mispel 

0130050  Japansk mispel 

0130990  Andre 

0140000  iv) Steinfrukter 

0140010  Aprikoser 

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 

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

0140990  Andre 

0151000  a) Borddruer og vindruer 

0151010  Borddruer 

0151020  Vindruer 

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og analysemetoder mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

24. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0161030  Bordoliven 

0402010  Oliven til oljeproduksjon 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot 

Flufenacet (summen av alle forbindelser som inneholder N fluorfenyl-N-isopropyl, uttrykt som flufenacet) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i motsatt fall 

vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0152000  b) Jordbær 

0154010  Blåbær 

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

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot   
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Pendimetalin(F) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0152000  b) Jordbær 

0213020  Gulrøtter 

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 

0213060  Pastinakk 

0213070  Rotpersille 

0220010  Hvitløk 

0220020  Kepaløk (andre løker, sølvløk) 

0220030  Sjalottløk 

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

0231020  Paprika (chilipepper) 

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

0232000  b) Gresskarfamilien – spiselig skall 

0232010  Slangeagurker 

0232020  Sylteagurker 

0232030 
 

Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 

bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) 

0232990  Andre 

0233000  c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 

0233010  Meloner (hornmelon) 

0233020  Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) 

0233030  Vannmeloner 

0233990  Andre 

0270050  Artisjokk (bananblomst) 

0270060  Purre 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i motsatt fall 

vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011030  Lever 

1011040  Nyre 

1012030  Lever 
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1012040  Nyre 

1013030  Lever 

1013040  Nyre 

1014030  Lever 

1014040  Nyre 

1016030  Lever 

Propyzamid(F)(R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Propyzamid — kode 1000000: Summen av propyzamid og alle metabolitter som inneholder 3,5-diklorbenzosyre, uttrykt som propyzamid 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251010  Vårsalat (italiensk maissalat) 

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 

0251030 
 

Bredbladet endivie (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendivie (C. endivia var. crispum/C. intybus var. 

foliosum), løvetannblader) 

0251040  Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 

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

0251080 
 

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

Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

0256000  f) Urter 

0256010  Kjørvel 

0256020  Gressløk 

0256030 
 

Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / 

meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

0256040  Persille (blader av rotpersille) 

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

0256060  Rosmarin 

0256070  Timian (merian, oregano) 

0256080 
 

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster 

(ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

0256090  Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 

0256100  Estragon (isop) 

0256990  Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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

0300020  Linser 

0300030  Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot   
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i motsatt fall 

vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011000  a) Svin 

1011010  Muskel 

1011020  Fett 

1011030  Lever 

1011040  Nyre 

1011050  Spiselig slakteavfall 

1011990  Andre 

1012000  b) Storfe 

1012010  Muskel 

1012020  Fett 

1012030  Lever 

1012040  Nyre 

1012050  Spiselig slakteavfall 

1012990  Andre 

1013000  c) Sau 

1013010  Muskel 

1013020  Fett 

1013030  Lever 

1013040  Nyre 

1013050  Spiselig slakteavfall 

1013990  Andre 

1014000  d) Geit 

1014010  Muskel 

1014020  Fett 

1014030  Lever 

1014040  Nyre 

1014050  Spiselig slakteavfall 

1014990  Andre 

1015000  e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 

1015010  Muskel 

1015020  Fett 

1015030  Lever 
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1015040  Nyre 

1015050  Spiselig slakteavfall 

1015990  Andre 

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

1017010  Muskel 

1017020  Fett 

1017030  Lever 

1017040  Nyre 

1017050  Spiselig slakteavfall 

1017990  Andre 

1020000  ii) Melk 

1020010  Storfe 

1020020  Sau 

1020030  Geit 

1020040  Hest 

1020990  Andre 

Pyridat (summen av pyridat, dets hydrolyseprodukt CL 9673 (6-klor-4-hydroksy-3-fenylpyridazin) og hydrolyserbare konjugater av CL 9673 

uttrykt som pyridat) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i motsatt fall 

vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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

0220010  Hvitløk 

0220020  Kepaløk (andre løker, sølvløk) 

0220030  Sjalottløk 

0220040  Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter) 

0234000  d) Sukkermais (babymais) 

0241000  a) Blomsterkål 

0241010  Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 

0241020  Blomkål 

0241990  Andre 

0242010  Rosenkål 

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 

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

0244000  d) Knutekål 

0256020  Gressløk 

0270010  Asparges 

0270060  Purre 

0300040  Lupiner 

0401030  Valmuefrø 

0401060  Rapsfrø (rybs) 

0500030  Mais 
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0631000  a) Blomster 

0631010  Kamilleblomster 

0631020  Hibiskus 

0631030  Kronblader av rose 

0631040  Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 

0631050  Lind 

0631990  Andre 

0632000  b) Blader 

0632010  Jordbærblader 

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader) 

0632030  Maté 

0632990  Andre 

0633000  c) Røtter 

0633010  Vendelrot 

0633020  Ginsengrot 

0633990  Andre 

0810000  i) Frø 

0810010  Anisfrø 

0810020  Svartkarve 

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø) 

0810040  Korianderfrø 

0810050  Spisskummenfrø 

0810060  Dillfrø 

0810070  Fennikelfrø 

0810080  Bukkhornkløver 

0810090  Muskatnøtt 

0810990  Andre 

0820000  ii) Frukt og bær 

0820010  Allehånde 

0820020  Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) 

0820030  Karve 

0820040  Kardemomme 

0820050  Einebær 

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

0820070  Vaniljestenger 

0820080  Tamarind 

0820990  Andre 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot   
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og analysemetoder mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

24. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010  Muskel 

1011020  Fett 

1011030  Lever 

1011040  Nyre 

1011050  Spiselig slakteavfall 

1011990  Andre 

1012010  Muskel 

1012020  Fett 

1012030  Lever 

1012040  Nyre 

1012050  Spiselig slakteavfall 

1012990  Andre 

1013010  Muskel 

1013020  Fett 

1013030  Lever 

1013040  Nyre 

1013050  Spiselig slakteavfall 

1013990  Andre 

1014010  Muskel 

1014020  Fett 

1014030  Lever 

1014040  Nyre 

1014050  Spiselig slakteavfall 

1014990  Andre 

1015010  Muskel 

1015020  Fett 

1015030  Lever 

1015040  Nyre 

1015050  Spiselig slakteavfall 

1015990  Andre 

1016010  Muskel 

1016020  Fett 

1016030  Lever 

1017010  Muskel 

1017020  Fett 

1017030  Lever 
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1017040  Nyre 

1017050  Spiselig slakteavfall 

1017990  Andre 

1020000  ii) Melk 

1020010  Storfe 

1020020  Sau 

1020030  Geit 

1020040  Hest 

1020990  Andre 

1030000  iii) Fugleegg 

1030010  Kylling 

1030020  And 

1030030  Gås 

1030040  Vaktel 

1030990  Andre» 

 

b)  Følgende kolonner for dinokap og fipronil tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,005(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter 0,02(*)  

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

minneolaer), ugli og andre hybrider) 

  

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

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/Buddhas hånd (Citrus 

medica var. sarcodactylis)) 

  

0110040 Limetter   

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre 

hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 
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0110990 Andre   

0120000 ii) Nøtter 0,05(*)  

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   

0130000 iii) Kjernefrukter 0,02(*)  

0130010 Epler (villepler)   

0130020 Pærer (japanske pærer)   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 iv) Steinfrukter 0,02(*)  

0140010 Aprikoser   
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 
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0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   

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

kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

  

0140990 Andre   

0150000 v) Bær og småfrukter 0,02(*)  

0151000 a) Borddruer og vindruer   

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) Jordbær   

0153000 c) Bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og 

andre Rubus-hybrider) 

  

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), 

nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

  

0153990 Andre   

0154000 d) Andre småfrukter og bær   

0154010 Blåbær   

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

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)   

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (melbær)   

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 
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0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, 

søtmispel og andre bær fra trær) 

  

0154990 Andre   

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,02(*)  

0161000 a) Spiselig skall   

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), 

limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

  

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)   

0161060 Daddelplommer   

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

rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 

uniflora)) 

  

0161990 Andre   

0162000 b) Uspiselig skall, små   

0162010 Kiwier   

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, 

langsat, salak) 

  

0162030 Pasjonsfrukt   

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)   

0162050 Stjerneepler   

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

sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 
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0162990 Andre   

0163000 c) Uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   

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

diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien 

Annonaceae) 

  

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   

0163100 Durian   

0163110 Surannona (guanabana)   

0163990 Andre   

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

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

0211000 a) Poteter  0,01(+) 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  0,005(*) 

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

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 
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0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  0,005(*) 

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

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

lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

  

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig 

borre) 

  

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre   

0220000 ii) Løk 0,02(*)  

0220010 Hvitløk  0,005(*) 

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)  0,02 

0220030 Sjalottløk  0,02 

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)  0,005(*) 

0220990 Andre  0,005(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  0,005(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien 0,02(*)  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, 

kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 
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0231020 Paprika (chilipepper)   

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

carpon)) 

  

0231040 Okra   

0231990 Andre   

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,05(*)  

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), 

flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 

bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/ 

kantagurk) 

  

0232990 Andre   

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010 Meloner (hornmelon) 0,02(*)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) 0,05(*)  

0233030 Vannmeloner 0,02(*)  

0233990 Andre 0,05(*)  

0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,02(*)  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,02(*)  

0240000 iv) Kål 0,02(*)  

0241000 a) Blomsterkål  0,01 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   
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0242000 b) Hodekål   

0242010 Rosenkål  0,01 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  0,005(*) 

0242990 Andre  0,005(*) 

0243000 c) Bladkål  0,005(*) 

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

choi, choi sum, pe-tsai) 

  

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, 

åkerkål) 

  

0243990 Andre   

0244000 d) Knutekål  0,005(*) 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  0,005(*) 

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

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)   

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)   

0251030 Bredbladet endivie (villsikori, rød sikori, italiensk sikori 

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

var. foliosum), løvetannblader) 

  

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   

0251050 Vårkarse   

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

0251070 Sareptasennep   
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0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader 

(mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, 

herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekål-

blader) 

  

0251990 Andre   

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

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

tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

  

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 

matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

  

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   

0252990 Andre   

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

chaom (Acacia pennata)) 

0,02(*)  

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/ 

vannspinat/Morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, 

vannmimosa) 

0,02(*)  

0255000 e) Salatsikori 0,02(*)  

0256000 f) Urter 0,05(*)  

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

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

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

koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander 

(Eryngium foetidum)) 

  

0256040 Persille (blader av rotpersille)   

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

0256060 Rosmarin   
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0256070 Timian (merian, oregano)   

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig 

basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster 

(ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

  

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   

0256100 Estragon (isop)   

0256990 Andre   

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,02(*) 0,005(*) 

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

bønner (runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, soya-

bønner) 

  

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

limabønner, vignabønner) 

  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   

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

0260050 Linser   

0260990 Andre   

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

0270010 Asparges  0,005(*) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  0,005(*) 

0270030 Hageselleri  0,005(*) 

0270040 Fennikel  0,005(*) 

0270050 Artisjokk (bananblomst)  0,005(*) 

0270060 Purre  0,01 

0270070 Rabarbra  0,005(*) 

0270080 Bambusskudd  0,005(*) 

0270090 Palmehjerter  0,005(*) 
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0270990 Andre  0,005(*) 

0280000 viii) Sopp 0,02(*) 0,005(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, sopp-

mycelium (plantedeler)) 

  

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

0280990 Andre   

0290000 ix) Tang og tare 0,02(*) 0,005(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,05(*) 0,005(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

  

0300020 Linser   

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040 Lupiner   

0300990 Andre   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,05(*) 0,005(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Jordnøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   

0401050 Solsikkefrø   

0401060 Rapsfrø (rybs)   

0401070 Soyabønner   

0401080 Sennepsfrø   

0401090 Bomullsfrø   
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0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)   

0401110 Saflortistel   

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium 

plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

  

0401130 Oljedodre   

0401140 Hampefrø   

0401150 Ricinus   

0401990 Andre   

0402000 ii) Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til oljeproduksjon   

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)   

0402030 Oljepalmefrukt   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 5. KORN 0,05(*) 0,005(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)   

0500030 Mais   

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

0500050 Havre   

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum/durra   

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))   
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0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1(*) 0,005(*) 

0610000 i) Te   

0620000 ii) Kaffebønner   

0630000 iii) Urtete (tørket)   

0631000 a) Blomster   

0631010 Kamilleblomster   

0631020 Hibiskus   

0631030 Kronblader av rose   

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) Blader   

0632010 Jordbærblader   

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) Røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginsengrot   

0633990 Andre   

0639000 d) Andre urteteer   

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)   

0650000 v) Johannesbrød   
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0700000 7. HUMLE (tørket) 0,1(*) 0,005(*) 

0800000 8. KRYDDER   

0810000 i) Frø 0,1(*) 0,005(*) 

0810010 Anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)   

0810040 Korianderfrø   

0810050 Spisskummenfrø   

0810060 Dillfrø   

0810070 Fennikelfrø   

0810080 Bukkhornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 ii) Frukt og bær 0,1(*) 0,005(*) 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

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

0820070 Vaniljestenger   

0820080 Tamarind   
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0820990 Andre   

0830000 iii) Bark 0,1(*) 0,005(*) 

0830010 Kanel (kassia)   

0830990 Andre   

0840000 iv) Røtter eller jordstengler   

0840010 Lakris 0,1(*) 0,005(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,005(*) 

0840030 Gurkemeie 0,1(*) 0,005(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,005(*) 

0850000 v) Knopper 0,1(*) 0,005(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 vi) Blomsterarr 0,1(*) 0,005(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 vii) Frøkapper 0,1(*) 0,005(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,02(*) 0,005(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   
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1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 i) Vev   

1011000 a) Svin   

1011010 Muskel 0,05(*) 0,005(*) 

1011020 Fett 0,05(*) 0,07(+) 

1011030 Lever 0,1(*) 0,015(+) 

1011040 Nyre 0,05(*) 0,015(+) 

1011050 Spiselig slakteavfall 0,1(*) 0,07(+) 

1011990 Andre 0,1(*) 0,07(+) 

1012000 b) Storfe   

1012010 Muskel 0,05(*) 0,006(+) 

1012020 Fett 0,05(*) 0,09(+) 

1012030 Lever 0,1(*) 0,02(+) 

1012040 Nyre 0,05(*) 0,015(+) 

1012050 Spiselig slakteavfall 0,1(*) 0,09(+) 

1012990 Andre 0,1(*) 0,09(+) 

1013000 c) Sau   

1013010 Muskel 0,05(*) 0,006(+) 

1013020 Fett 0,05(*) 0,9(+) 

1013030 Lever 0,1(*) 0,02(+) 

1013040 Nyre 0,05(*) 0,015(+) 

1013050 Spiselig slakteavfall 0,1(*) 0,09(+) 

1013990 Andre 0,1(*) 0,09(+) 
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1014000 d) Geit   

1014010 Muskel 0,05(*) 0,006(+) 

1014020 Fett 0,05(*) 0,09(+) 

1014030 Lever 0,1(*) 0,02(+) 

1014040 Nyre 0,05(*) 0,015(+) 

1014050 Spiselig slakteavfall 0,1(*) 0,09(+) 

1014990 Andre 0,1(*) 0,09(+) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler   

1015010 Muskel 0,05(*) 0,006(+) 

1015020 Fett 0,05(*) 0,09(+) 

1015030 Lever 0,1(*) 0,02(+) 

1015040 Nyre 0,05(*) 0,015(+) 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,1(*) 0,09(+) 

1015990 Andre 0,1(*) 0,09(+) 

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

1016010 Muskel 0,05(*) 0,015(+) 

1016020 Fett 0,05(*) 0,02(+) 

1016030 Lever 0,1(*) 0,015(+) 

1016040 Nyre 0,05(*) 0,005(*) 

1016050 Spiselig slakteavfall 0,1(*) 0,005(*) 

1016990 Andre 0,1(*) 0,005(*) 

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

1017010 Muskel 0,05(*) 0,006(+) 

1017020 Fett 0,05(*) 0,09(+) 

1017030 Lever 0,1(*) 0,02(+) 
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1017040 Nyre 0,05(*) 0,015(+) 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,1(*) 0,09(+) 

1017990 Andre 0,1(*) 0,09(+) 

1020000 ii) Melk 0,03(*) 0,01(+) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 iii) Fugleegg 0,05(*) 0,015(+) 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) 

(honning i vokskaker) 

0,05(*) 0,005(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,05(*) 0,005(*) 

1060000 vi) Snegler 0,05(*) 0,005(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,05(*) 0,005(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

(F) Løselig i fett.  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/231 

 

Dinokap (summen av dinokapisomerer og deres tilsvarende fenoler uttrykt som dinokap)(F) (Dersom bare meptyldinokap eller dets 

tilvarende fenol påvises, men ingen av de andre bestanddelene som utgjør dinokap (herunder deres tilsvarende fenoler), skal grenseverdiene 

og restmengdedefinisjonene for meptyldinokap anvendes.) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot 

Fipronil (summen av fipronil og sulfonmetabolitt (MB46136), uttrykt som fipronil)(F) 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,005(*) med mindre den blir endret ved en forordning. 

0211000  a) Poteter 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede verdier som 

en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040  Pepperrot 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,015 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1011020  Fett 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,005(*) med mindre den blir endret ved en forordning. 

1011030  Lever 

1011040  Nyre 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,015 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1011050  Spiselig slakteavfall 

1011990  Andre 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,005(*) med mindre den blir endret ved en forordning. 

1012010  Muskel 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,06 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1012020  Fett 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,015 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1012030  Lever 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,009 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1012040  Nyre 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,06 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1012050  Spiselig slakteavfall 

1012990  Andre 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,005(*) med mindre den blir endret ved en forordning. 

1013010  Muskel 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,06 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1013020  Fett   
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(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,015 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1013030  Lever 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,009 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1013040  Nyre 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,06 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1013050  Spiselig slakteavfall 

1013990  Andre 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,005(*) med mindre den blir endret ved en forordning. 

1014010  Muskel 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,06 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1014020  Fett 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,015 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1014030  Lever 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,009 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1014040  Nyre 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,06 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1014050  Spiselig slakteavfall 

1014990  Andre 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,005(*) med mindre den blir endret ved en forordning. 

1015010  Muskel 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,06 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1015020  Fett 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,015 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1015030  Lever 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,009 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1015040  Nyre 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,06 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1015050  Spiselig slakteavfall 

1015990  Andre 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,005(*) med mindre den blir endret ved en forordning. 

1016010  Muskel 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,006 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1016020  Fett   
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(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,005(*) med mindre den blir endret ved en forordning. 

1016030  Lever 

1017010  Muskel 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,06 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1017020  Fett 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,015 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1017030  Lever 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,009 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1017040  Nyre 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,06 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1017050  Spiselig slakteavfall 

1017990  Andre 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,008 med mindre den blir endret ved en forordning. 

1020000  ii) Melk 

1020010  Storfe 

1020020  Sau 

1020030  Geit 

1020040  Hest 

1020990  Andre 

(+)  Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2016. Etter denne dato vil grenseverdien være 0,005(*) med mindre den blir endret ved en forordning. 

 1030000  iii) Fugleegg 

 1030010  Kylling 

 1030020  And 

 1030030  Gås 

 1030040  Vaktel 

 1030990  Andre» 

2)  I vedlegg III utgår kolonnene for amitrol, dinokap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propyzamid og pyridat. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/68/EU 

av 15. mai 2014 

om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av 

trykkpåkjent utstyr 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/23/EF(3) er blitt betydelig endret(4). Ettersom det skal gjøres ytterligere endringer, 

bør direktivet av klarhetshensyn omarbeides. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008(5) fastsetter regler for akkreditering av 

samsvarsvurderingsorganer, oppretter en ramme for markedstilsyn med produkter og for kontroller av produkter fra 

tredjestater og fastsetter allmenne prinsipper for CE-merking. 

3) I europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 9. juli 2008(6) fastsettes felles prinsipper og referansebe-

stemmelser som skal få anvendelse på tvers av sektorregelverk og gi et ensartet grunnlag for revisjon eller omarbeiding 

av slikt regelverk. Direktiv 97/23/EF bør derfor tilpasses nevnte beslutning. 

4) Dette direktiv omfatter trykkpåkjent utstyr og enheter som ikke allerede forekommer på unionsmarkedet når de bringes i 

omsetning, det vil si enten nytt trykkpåkjent utstyr eller nye enheter som er produsert av en produsent etablert i 

Unionen, eller trykkpåkjent utstyr eller enheter, uansett om det er nytt eller brukt, som importeres fra en tredjestat. 

5) Dette direktiv bør få anvendelse på alle former for levering, herunder fjernsalg.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 27.6.2014, s. 164, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 19. 

(1) EUT C 67 av 6.3.2014, s. 101. 

(2) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 13. mai 2014. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/23/EF av 29. mai 1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om trykkutstyr (EFT L 181 av 

9.7.1997, s. 1). 

(4) Se vedlegg V del A. 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 

(6) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008 av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av produkter og om oppheving av 

rådsbeslutning nr. 93/465/EØF (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82). 

2019/EØS/77/20 
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6) Dette direktiv bør gjelde for trykkpåkjent utstyr med et høyeste tillatte trykk (PS) på over 0,5 bar. Trykkpåkjent utstyr 

som utsettes for et trykk på høyst 0,5 bar, utgjør ingen betydelig trykkrisiko. Det bør derfor ikke forekomme hindringer 

for fritt bytte av slikt utstyr i Unionen. 

7) Dette direktiv bør også få anvendelse på enheter som består av flere trykkpåkjente komponenter som er montert sammen 

og utgjør et integrert og funksjonelt hele. Disse enheter kan omfatte alt fra enkle enheter som trykkokere til komplekse 

enheter som vannrørskjeler. Dersom produsenten av en enhet ønsker at den skal bringes i omsetning og tas i bruk som 

enhet, og ikke i form av sine umonterte komponenter, skal denne enheten være i samsvar med dette direktiv. Dette 

direktiv bør imidlertid ikke få anvendelse på trykkpåkjent utstyr som settes sammen på stedet hos en bruker som ikke er 

produsenten, og på dennes ansvar, for eksempel i industrianlegg. 

8) Dette direktiv bør harmonisere nasjonale bestemmelser om trykkrisiko. Andre risikoer som er forbundet med dette 

utstyret, faller eventuelt inn under virkeområdet for andre direktiver som omhandler slike risikoer. 

9) Noe trykkpåkjent utstyr omfattes imidlertid av andre direktiver vedtatt på grunnlag av artikkel 114 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV). Bestemmelsene fastsatt i enkelte av disse direktiver omhandler også trykkrisiko. 

Disse direktiver anses som tilstrekkelige til å gi et hensiktsmessig vern dersom trykkrisikoen forbundet med slikt utstyr 

forblir lav. Slikt utstyr bør derfor utelukkes fra virkeområdet for dette direktiv. 

10) For noe trykkpåkjent utstyr som omfattes av internasjonale avtaler om internasjonal transport, behandles farer og 

risikoer i forbindelse med nasjonal transport og på grunn av trykk i unionsdirektiver som bygger på disse avtalene. 

Nevnte direktiver utvider anvendelsen av disse avtalene til å omfatte nasjonal transport, for å sikre fritt bytte av farlig 

gods og samtidig bedre transportsikkerheten. Utstyr som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF(1) 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/35/EU(2), bør utelukkes fra virkeområdet for dette direktiv. 

11) Visse typer trykkpåkjent utstyr utgjør ingen betydelig trykkrisiko selv om det utsettes for et høyeste tillatte trykk (PS) på 

over 0,5 bar, og derfor bør ikke fritt bytte av slikt utstyr i Unionen hindres dersom det er lovlig produsert eller brakt i 

omsetning i en medlemsstat. Det er ikke nødvendig å ta slikt utstyr med i dette direktivs virkeområde for å sikre fritt 

varebytte. Slikt utstyr bør derfor uttrykkelig unntas fra dette direktivs virkeområde. 

12) Annet trykkpåkjent utstyr som utsettes for et høyeste tillatte trykk på over 0,5 bar, og som utgjør en betydelig risiko på 

grunn av trykk, men for hvilke fritt bytte og et tilfredsstillende sikkerhetsnivå er garantert, bør unntas fra dette direktivs 

virkeområde. Slike unntak bør imidlertid regelmessig vurderes for å fastslå om det er nødvendig å treffe tiltak på 

unionsplan. 

13) Virkeområdet for dette direktiv bør baseres på en generell definisjon av uttrykket «trykkpåkjent utstyr» for å ta hensyn 

til den tekniske utvikling av produktene. 

14) Overholdelse av de grunnleggende sikkerhetskrav er en forutsetning for å kunne garantere det trykkpåkjente utstyrets 

sikkerhet. Kravene bør inndeles i allmenne krav og særlige krav som trykkpåkjent utstyr skal oppfylle. Særlig bør de 

særlige kravene ta hensyn til bestemte typer trykkpåkjent utstyr. Visse typer trykkpåkjent utstyr i kategori III og IV bør 

være gjenstand for en avsluttende verifisering som omfatter sluttkontroll og trykkprøving.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig gods (EUT L 260 av 30.9.2008, 

s. 13). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/35/EU av 16. juni 2010 om transportabelt trykkutstyr og om oppheving av rådsdirektiv 

76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF og 1999/36/EF (EUT L 165 av 30.6.2010, s. 1). 
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15) Medlemsstatene bør ha mulighet til å tillate at trykkpåkjent utstyr som ennå ikke er i samsvar med kravene i dette 

direktiv, vises på messer. Under demonstrasjoner bør det treffes hensiktsmessige sikkerhetstiltak i samsvar med de 

alminnelige sikkerhetsregler i den berørte medlemsstat for å sørge for menneskers sikkerhet. 

16) Direktiv 97/23/EF fastsetter en klassifisering av trykkpåkjent utstyr i kategorier etter stigende farenivå. Dette omfatter 

en klassifisering av fluidet i det trykkpåkjente utstyret som farlig eller ikke i henhold til rådsdirektiv 67/548/EØF(1). 

Direktiv 67/548/EØF skal oppheves 1. juli 2015 og erstattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008(2), som gjennomfører i Unionen De forente nasjoners globalt harmoniserte system for klassifisering og 

merking av kjemikalier, som er vedtatt på internasjonalt plan innenfor rammen av FN. Forordning (EF) nr. 1272/2008 

innfører nye fareklasser og -kategorier som bare delvis tilsvarer dem som er fastsatt i direktiv 67/548/EØF. Direktiv 

97/23/EF bør derfor tilpasses forordning (EF) nr. 1272/2008, samtidig som vernenivåene fastsatt i nevnte direktiv 

opprettholdes. 

17) Markedsdeltakerne bør ut fra sine respektive roller i forsyningskjeden ha ansvar for at trykkpåkjent utstyr og enheter 

oppfyller kravene i dette direktiv, slik at det sikres et høyt vernenivå for offentlige interesser som menneskers helse og 

sikkerhet og vern av husdyr og eiendom, og slik at det garanteres rettferdig konkurranse på unionsmarkedet. 

18) Alle markedsdeltakere som deltar i forsynings- og distribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at de 

bare gjør tilgjengelig på markedet trykkpåkjent utstyr og enheter som er i samsvar med dette direktiv. Det er nødvendig 

å fastsette en klar, forholdsmessig fordeling av forpliktelsene som svarer til hver enkelt markedsdeltakers rolle i 

forsynings- og distribusjonskjeden. 

19) Produsenten er med sin detaljkunnskap om konstruksjons- og produksjonsprosessen den som best kan gjennomføre 

framgangsmåten for samsvarsvurdering. Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt utføres av produsenten alene. 

20) For å lette kommunikasjonen mellom markedsdeltakere, markedstilsynsmyndigheter og forbrukere bør medlemsstatene 

oppmuntre markedsdeltakerne til å opplyse om nettadresse i tillegg til postadresse. 

21) Det er nødvendig å sikre at trykkpåkjent utstyr og enheter fra tredjestater som innføres på unionsmarkedet, oppfyller 

kravene i dette direktiv, og særlig at produsentene har gjennomført egnede framgangsmåter for samsvarsvurdering av 

slikt trykkpåkjent utstyr eller slike enheter. Det bør derfor fastsettes at importørene skal sikre at det trykkpåkjente 

utstyret eller enheten de bringer i omsetning, oppfyller kravene i dette direktiv, og at de ikke bringer i omsetning 

trykkpåkjent utstyr eller enheter som ikke oppfyller disse kravene, eller som utgjør en risiko. Det bør også fastsettes at 

importørene skal sikre at framgangsmåtene for samsvarsvurdering er blitt gjennomført, at merking av trykkpåkjent 

utstyr eller enheter er påsatt og at dokumentasjon utarbeidet av produsentene er tilgjengelig for vedkommende nasjonale 

myndigheter for kontroll. 

22) En importør som bringer trykkpåkjent utstyr eller enheter i omsetning, skal angi sitt navn, firma og registrerte 

varemerke og kontaktadresse på det trykkpåkjente utstyret eller enheten. Unntak bør gjøres i de tilfeller dette ikke er 

mulig på grunn av det trykkpåkjente utstyrets eller enhetens størrelse eller art. Dette gjelder blant annet i tilfeller der 

importøren vil måtte åpne emballasjen for å påsette navn og adresse på det trykkpåkjente utstyret eller enheten.  

  

(1) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer (EFT L 196, 16.8.1967, s. 1). 

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

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

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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23) Distributøren gjør trykkpåkjent utstyr eller enheter tilgjengelig på markedet etter at det eller de er brakt i omsetning av 

produsenten eller importøren, og bør utvise behørig aktsomhet for å sikre at vedkommendes håndtering av det 

trykkpåkjente utstyret eller enheten ikke har negativ innvirkning på det trykkpåkjente utstyrets eller enhetens samsvar 

med kravene i dette direktiv. 

24) Alle markedsdeltakere som bringer trykkpåkjent utstyr eller enheter i omsetning under eget navn eller varemerke eller 

endrer trykkpåkjent utstyr eller enheter på en slik måte at oppfyllelsen av kravene i dette direktiv kan bli påvirket, bør 

anses som produsent og påta seg produsentens forpliktelser. 

25) Distributørene og importørene befinner seg nær markedet og bør derfor trekkes inn i markedstilsynsoppgavene som 

vedkommende nasjonale myndigheter utfører, og de bør være rede til å delta aktivt og gi vedkommende myndigheter 

alle nødvendige opplysninger om det berørte trykkpåkjente utstyret eller enheten. 

26) Markedstilsynet blir enklere og mer effektivt dersom det trykkpåkjente utstyrets eller enhetenes sporbarhet sikres 

gjennom hele forsyningskjeden. Med et effektivt sporingssystem blir det lettere for markedstilsynsmyndighetene å spore 

markedsdeltakere som har gjort trykkpåkjent utstyr eller enheter som ikke oppfyller kravene, tilgjengelig på markedet. 

27) I forbindelse med oppbevaringen av opplysningene som kreves i henhold til dette direktiv for identifikasjon av andre 

markedsdeltakere, bør markedsdeltakerne ikke være forpliktet til å ajourføre slike opplysninger når det gjelder andre 

markedsdeltakere som enten har levert dem trykkpåkjent utstyr eller enheter, eller som de har levert trykkpåkjent utstyr 

eller enheter til. 

28) I dette direktiv bør bare grunnleggende sikkerhetskrav fastsettes. For å gjøre det lettere å vurdere samsvar med nevnte 

krav er det nødvendig å fastsette en formodning om samsvar for trykkpåkjent utstyr eller enheter som er i samsvar med 

harmoniserte standarder vedtatt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012(1), og som 

inneholder detaljerte tekniske spesifikasjoner av disse kravene, særlig med hensyn til trykkpåkjent utstyrs eller enheters 

konstruksjon, produksjon eller prøving. 

29) Forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsetter en framgangsmåte for innvendinger mot harmoniserte standarder som ikke 

fullt ut oppfyller kravene i dette direktiv. 

30) Produksjon av trykkpåkjent utstyr krever bruk av sikre materialer. I mangel av harmoniserte standarder bør egenskapene 

til materialer som er beregnet på gjentatt bruk, fastsettes. Disse egenskapene bør fastsettes ved europeiske 

godkjenninger av materialer som er utstedt av et av de meldte organene som er særskilt utpekt til denne oppgaven. 

Materialer som er i samsvar med europeiske godkjenninger, skal formodes å være i samsvar med de grunnleggende 

sikkerhetskravene i dette direktiv. 

31) På bakgrunn av arten av den risiko som er forbundet med bruk av trykkpåkjent utstyr og enheter, og for å gjøre det mulig 

for markedsdeltakere å godtgjøre og vedkommende myndigheter å sikre at trykkpåkjent utstyr eller enheter som gjøres 

tilgjengelig på markedet, oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene, er det nødvendig å fastsette framgangsmåter for 

samsvarsvurdering. Disse framgangsmåtene skal utarbeides på bakgrunn av det trykkpåkjente utstyrets eller enhetens 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 89/686/EØF og 

93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 

2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1673/2006/EF (EUT 

L 316 av 14.11.2012, s. 12). 
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iboende farenivå. For hver kategori trykkpåkjent utstyr bør det derfor finnes en egnet framgangsmåte eller gjøres et valg 

mellom ulike framgangsmåter med samme grad av strenghet. Beslutning nr. 768/2008/EF fastsetter moduler for mer eller 

mindre strenge framgangsmåter for samsvarsvurdering alt etter risikonivå og sikkerhetsnivået som kreves. For å sikre 

samordning mellom ulike sektorer og unngå tilfeldige varianter bør framgangsmåtene for samsvarsvurdering velges blant 

disse modulene. De enkelte tillegg til disse framgangsmåtene er begrunnet i arten av den kontroll som kreves for 

trykkpåkjent utstyr. 

32) Medlemsstatene bør ha mulighet til å gi brukerinspektorater tillatelse til å utføre visse oppgaver i forbindelse med 

samsvarsvurdering innenfor rammen av dette direktiv. For dette formål bør det i dette direktiv fastsettes kriterier for 

medlemsstatenes godkjenning av brukerinspektorater. 

33) I henhold til visse framgangsmåter for samsvarsvurdering bør det være mulig for et meldt organ eller et brukerinspektorat å 

kontrollere og prøve hver enkelt komponent som et ledd i den avsluttende verifiseringen av det trykkpåkjente utstyret eller 

enheten. I andre tilfeller bør det fastsettes bestemmelser som sikrer at et meldt organ kan føre tilsyn med den avsluttende 

verifiseringen gjennom uanmeldte besøk. 

34) Produsentene bør utarbeide en EU-samsvarserklæring for å gi opplysningene som kreves i henhold til dette direktiv om 

det trykkpåkjente utstyrets eller enhetens samsvar med kravene i dette direktiv og i andre relevante deler av Unionens 

harmoniseringsregelverk. 

35) For å sikre effektiv tilgang til opplysninger for markedstilsynsformål i tilfeller der trykkpåkjent utstyr eller enheter 

omfattes av flere deler av Unionens harmoniseringsregelverk, bør opplysningene som kreves for å identifisere alle 

gjeldende unionsrettsakter, være tilgjengelige i en enkelt EU-samsvarserklæring. For å redusere den administrative 

byrden for markedsdeltakerne kan en slik enkelt EU-samsvarserklæring bestå av dokumentasjon sammensatt av 

relevante enkeltstående samsvarserklæringer. 

36) En kontroll av samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene er nødvendig for et effektivt vern av forbrukere, andre 

brukere og tredjemann. 

37) Trykkpåkjent utstyr og enheter bør som en hovedregel være påsatt CE-merking. CE-merkingen, som viser at trykkpåkjent 

utstyr eller enheter er i samsvar med kravene, er det synlige resultatet av en hel prosess som omfatter samsvarsvurdering i 

vid forstand. De allmenne prinsippene for CE-merking og dens forhold til andre merkinger er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Regler for påsetting av CE-merking bør fastsettes i dette direktiv. 

38) Trykkpåkjent utstyr i henhold til dette direktiv som utgjør bare en ubetydelig trykkrisiko, og som sertifiseringsprosedyrer 

følgelig ikke er nødvendig for, bør ikke påsettes CE-merkingen. 

39) Visse framgangsmåter for samsvarsvurdering som er fastsatt i dette direktiv, krever at samsvarsvurderingsorganene, 

som medlemsstatene har meldt til Kommisjonen, involveres. 

40) Erfaringen har vist at kriteriene fastsatt i direktiv 97/23/EF som samsvarsvurderingsorganene må oppfylle for å bli meldt 

til Kommisjonen, ikke er tilstrekkelige for å sikre et ensartet høyt ytelsesnivå for nevnte organer i hele Unionen. Det er 

imidlertid vesentlig at alle samsvarsvurderingsorganer utfører sine oppgaver på samme høye nivå og under rettferdige 

konkurranseforhold. Dette innebærer at det må fastsettes obligatoriske krav til de samsvarsvurderingsorganene som 

ønsker å bli meldt, for å kunne utføre samsvarsvurderingstjenester. 

41) Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at det oppfyller kriteriene i harmoniserte standarder, bør det antas å 

oppfylle de tilsvarende kravene fastsatt i dette direktiv.  
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42) For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved samsvarsvurderingen er det også nødvendig å fastsette krav til samsvars-

vurderingsorganer og andre organer som deltar i vurderingen av, meldingen om og tilsynet med samsvars-

vurderingsorganer. 

43) Ordningen som fastsettes i dette direktiv, bør suppleres med akkrediteringsordningen fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Ettersom akkreditering er av avgjørende betydning for å kunne kontrollere kompetansen hos samsvars-

vurderingsorganene, bør akkrediteringen også brukes i forbindelse med meldinger. 

44) Åpen akkreditering i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008, som sikrer den nødvendige tilliten til samsvarssertifikater, 

bør av de nasjonale offentlige myndighetene i hele Unionen betraktes som den foretrukne måten for å vise teknisk 

kompetanse hos samsvarsvurderingsorganene. Nasjonale myndigheter kan imidlertid anse at de selv har egnede ressurser til 

å gjennomføre denne vurderingen. For å sikre et rimelig nivå av troverdighet for vurderinger som er utført av andre 

nasjonale myndigheter, bør de i slike tilfeller legge fram for Kommisjonen og de andre medlemsstatene nødvendig 

dokumentasjon som viser at samsvarsvurderingsorganene som er vurdert, oppfyller de relevante regelverkskravene. 

45) Samsvarsvurderingsorganer overdrar ofte deler av sin virksomhet knyttet til samsvarsvurdering til en underleverandør 

eller et datterselskap. For å sikre det beskyttelsesnivået som kreves for det trykkpåkjente utstyret eller enheter som skal 

bringes i omsetning på unionsmarkedet, er det vesentlig at underleverandører og datterselskaper oppfyller de samme 

krav som de meldte organene når de utfører samsvarsvurderinger. Det er derfor viktig at vurderingen av kompetansen og 

utførelsen hos organer som skal meldes, og tilsynet med organer som allerede er meldt, også omfatter virksomhet utført 

av underleverandører og datterselskaper. 

46) Det er nødvendig å øke effektiviteten og åpenheten ved framgangsmåten for melding og særlig å tilpasse den til nye 

teknologier for å legge til rette for elektronisk melding. 

47) Ettersom samsvarsvurderingsorganer kan tilby sine tjenester i hele Unionen, bør de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen ha anledning til å gjøre innsigelse vedrørende et meldt organ. Det er derfor viktig å fastsette et tidsrom for 

å avklare eventuell tvil eller usikkerhet om samsvarsvurderingsorganenes kompetanse før de påbegynner sin virksomhet 

som meldte organer. 

48) Av konkurransehensyn er det avgjørende at samsvarsvurderingsorganene anvender framgangsmåtene for 

samsvarsvurdering uten å skape unødvendige byrder for markedsdeltakerne. Av samme grunn, og for å sikre likebehandling 

av markedsdeltakerne, er det viktig å sikre enhetlig teknisk anvendelse av framgangsmåtene for samsvarsvurdering. Dette 

kan best oppnås gjennom hensiktsmessig samordning og samarbeid mellom samsvarsvurderingsorganene. 

49) Medlemsstatene bør treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at trykkpåkjent utstyr og enheter kan bringes i 

omsetning bare dersom de ved riktig lagring og tiltenkt bruk eller under forhold som med rimelighet kan forutses, ikke 

medfører fare for menneskers helse og sikkerhet. Trykkpåkjent utstyr eller enheter bør anses ikke å oppfylle de 

grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i dette direktiv dersom de bare brukes under forhold som med rimelighet kan 

forutses, det vil si ved bruk som kan forekomme i forbindelse med lovlig og lett forutsigbar menneskelig atferd. 

50) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndighet bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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51) Framgangsmåten med rådgivende komité bør anvendes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter som pålegger 

meldermedlemsstaten å treffe nødvendige korrigerende tiltak med hensyn til meldte organer som ikke lenger oppfyller 

kravene som gjelder for meldingen. 

52) Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør anvendes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter med hensyn til 

europeiske materialgodkjenninger som er mangelfulle og som det er blitt offentliggjort henvisninger til i Den europeiske 

unions tidende, ettersom en slik beslutning vil kunne få følger for formodningen om samsvar med gjeldende 

grunnleggende krav. 

53) Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning der det i behørig grunngitte tilfeller som 

gjelder trykkpåkjent utstyr eller enheter som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko for menneskers helse eller 

sikkerhet, for husdyr eller eiendom, er tvingende nødvendig å handle raskt. 

54) Komiteen nedsatt ved dette direktiv kan i tråd med etablert praksis spille en viktig rolle i å undersøke spørsmål i 

forbindelse med anvendelsen av dette direktiv som reises enten av lederen av komiteen eller av en medlemsstats 

representant i henhold til dens saksbehandlingsregler. 

55) Ved behandling av spørsmål som gjelder dette direktiv, bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller overtredelse av 

direktivet, det vil si i en av Kommisjonens ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i tråd med gjeldende praksis motta 

full informasjon og dokumentasjon, og der det er hensiktsmessig, en invitasjon til å delta på slike møter. 

56) Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomføringsrettsakter, og på grunn av deres særskilte art, uten anvendelse av 

forordning (EU) nr. 182/2011, hvorvidt tiltak truffet av medlemsstatene når det gjelder trykkpåkjent utstyr og enheter 

som ikke oppfyller kravene, er berettiget eller ikke. 

57) For å ta hensyn til svært alvorlige sikkerhetsgrunner som oppstår bør Kommisjonen gis myndighet til å vedta rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i TEUV når det gjelder endringer av klassifiseringen av trykkpåkjent utstyr eller enheter. 

Omklassifiseringen bør baseres på tilstrekkelig dokumentasjon og begrunnes i hvert enkelt tilfelle. Det er av særlig 

betydning at Kommisjonen gjennomfører egnede samråd under det forberedende arbeidet, herunder på ekspertnivå. 

58) Kommisjonen bør, når den forbereder og utarbeider delegerte rettsakter, sørge for at relevante dokumenter oversendes 

til Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på en hensiktsmessig måte. 

59) Direktiv 97/23/EF fastsetter en overgangsordning som gjør det mulig å ta i bruk trykkpåkjent utstyr og enheter som er i 

samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning på anvendelsesdatoen for direktiv 97/23/EF. Av hensyn til rettssikkerheten 

bør nevnte overgangsordning inntas i dette direktiv. 

60) Det bør fastsettes rimelige overgangsordninger som tillater at trykkpåkjent utstyr og enheter gjøres tilgjengelig på 

markedet og tas i bruk, uten at de må overholde ytterligere produktkrav for trykkpåkjent utstyr og enheter som allerede 

er brakt i omsetning i henhold til direktiv 97/23/EF før anvendelsesdatoen for nasjonale bestemmelser som innarbeider 

dette direktiv. Distributører bør derfor kunne levere trykkpåkjent utstyr og enheter som er brakt i omsetning, det vil si 

lagerbeholdninger som allerede er i distribusjonskjeden, før anvendelsesdatoen for nasjonale bestemmelser som 

innarbeider dette direktiv. 

61) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved overtredelse av bestemmelser i nasjonal lovgivning som er 

vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at disse reglene håndheves. De fastsatte sanksjonene bør være virkningsfulle, 

stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.  
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62) Ettersom målet for dette direktiv, nemlig å sikre at trykkpåkjent utstyr og enheter på markedet oppfyller kravene slik at 

det sikres et høyt nivå for vern av menneskers helse og sikkerhet samt vern av husdyr og eiendom, samtidig som det 

indre markeds virkemåte sikres, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene og derfor på grunn av omfanget og 

virkningene bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 

dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

63) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal lovgivning bør begrenses til de bestemmelser som utgjør en 

vesentlig endring sammenlignet med det tidligere direktiv. Forpliktelsen til å innarbeide de bestemmelsene som ikke er 

endret, følger av det tidligere direktiv. 

64) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristen for innarbeiding i nasjonal lovgivning 

og datoen for anvendelse av direktivet angitt i vedlegg V del B — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på konstruksjon, produksjon og samsvarsvurdering av trykkpåkjent utstyr og enheter som er 

utsatt for et høyeste tillatte trykk (PS) på over 0,5 bar. 

2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a) rørledninger som omfatter et rør eller et rørsystem beregnet på transport av fluider eller stoffer til eller fra en landbasert 

installasjon eller en offshoreinstallasjon, og som begynner ved og omfatter den siste avsperringsinnretningen som befinner 

seg innenfor installasjonens område, herunder alt tilknyttet utstyr konstruert særskilt for rørledninger. Dette unntaket får 

ikke anvendelse på standard trykkpåkjent utstyr som kan forekomme i trykkreduksjonsstasjoner eller kompressorstasjoner, 

b) nett for forsyning, fordeling og utslipp av vann samt tilhørende utstyr og innløpskanaler som rørgater, trykktunneler og 

trykksjakter for vannkraftverk samt deres særskilte tilbehør, 

c) enkle trykkbeholdere som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/29/EU(1), 

d) aerosolbeholdere som omfattes av rådsdirektiv 75/324/EØF(2), 

e) utstyr beregnet på drift av kjøretøyer og definert i følgende rettsakter: 

i) europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(3),  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/29/EU av 26. februar 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring 

på markedet av enkle trykkbeholdere (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 45). 

(2) Rådsdirektiv 75/324/EØF av 20. mai 1975 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aerosolbeholdere (EFT L 147 av 9.6.1975, 

s. 40). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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ii) europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013(1), 

iii) europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013(2), 

f) utstyr som i henhold til artikkel 13 i dette direktiv høyst er klassifisert i kategori I, og som omfattes av et av følgende 

direktiver: 

i) europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF(3), 

ii) europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/33/EU(4), 

iii) europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/35/EU(5), 

iv) rådsdirektiv 93/42/EØF(6), 

v) europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/142/EF(7), 

vi) europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/34/EU(8), 

g) utstyr som omfattes av artikkel 346 nr. 1 bokstav b) i TEUV, 

h) komponenter som er særskilt konstruert for bruk i forbindelse med kjernekraft, og som ved funksjonssvikt kan forårsake 

radioaktive utslipp, 

i) brønnkontrollutstyr som brukes i forbindelse med leting etter og utvinning av olje, gass eller jordvarme og ved underjordisk 

lagring, og som er beregnet på å holde og/eller regulere brønntrykket; dette omfatter brønnhodet (juletreet), 

boresikringsventilene (BOP), rørsystemene og alt deres utstyr oppstrøms, 

j) utstyr som omfatter hus eller maskiner der dimensjonene, materialvalget og reglene for produksjon i første rekke er basert 

på krav om tilstrekkelig styrke, fasthet og stabilitet til å motstå statiske og dynamiske virkninger av driften eller andre 

kjennetegn ved driften, og der trykk ikke utgjør en vesentlig faktor ved konstruksjonen. Slikt utstyr kan omfatte 

i) motorer, herunder turbiner og forbrenningsmotorer, 

ii) dampmaskiner, gass-/dampturbiner, turbindrevne generatorer, kompressorer, pumper og aktuatorer,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og 

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av og markedstilsyn for kjøretøyer med to 

eller tre hjul og firehjuls motorsykler (EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner og om endring av direktiv 95/16/EF (EUT L 157 av 

9.6.2006, s. 24). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/33/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om heiser og 

sikkerhetskomponenter for heiser (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 251). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/35/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 357). 

(6) Rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/142/EF av 30. november 2009 om gassapparater (EUT L 330 av 16.12.2009, s. 10). 

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/34/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og 

sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (EUT L 96 av 29.3.2014, s. 309). 
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k) masovner, herunder ovnens kjølesystem, varmluftsregeneratorovner, støvutskillere samt røykgassvaskere og ovner for 

direkte reduksjon, herunder kjølesystem, gassomformere og gryter til smelting, omsmelting, avgassing og støping av stål og 

ikke-jernholdige metaller, 

l) kapslinger for elektrisk høyspenningsutstyr som bryteranlegg, kontrollutstyr, transformatorer og roterende maskiner, 

m) trykksatte rør for inneslutning av overføringssystemer, f.eks. elektriske kabler og telefonkabler, 

n) skip, raketter, luftfartøyer og flyttbare offshoreenheter samt utstyr som er særskilt beregnet på montering om bord i eller til 

framdrift av dem, 

o) trykkpåkjent utstyr som består av en fleksibel mantel, f.eks. dekk, luftputer, baller brukt til spill, oppblåsbare båter og annet 

lignende trykkpåkjent utstyr, 

p) lydpotter og inntakslyddempere, 

q) flasker eller bokser for karbondioksidholdige drikker til konsum, 

r) beholdere til transport og fordeling av drikker med PS·V på høyst 500 bar·l og med et høyeste tillatte trykk på 7 bar, 

s) utstyr som omfattes av direktiv 2008/68/EF og direktiv 2010/35/EU, og utstyr som omfattes av den internasjonale kodeks 

for transport av farlig last til sjøs og Chicago-konvensjonen av 1944 om internasjonal sivil luftfart, 

t) radiatorer og rør i oppvarmingsanlegg med varmtvann, 

u) beholdere for væsker med et gasstrykk over væsken på høyst 0,5 bar. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1) «trykkpåkjent utstyr» beholdere, rørledninger, sikkerhetstilbehør og trykkpåkjent tilbehør, herunder eventuelt deler som er 

festet til trykkpåkjente deler som flenser, dyser, koplinger, støtter, løfteører, 

2) «beholder» et trykkrom konstruert og bygd for oppbevaring av fluider under trykk, herunder fastmonterte deler fram til 

tilkoplingspunktet for annet utstyr; en beholder kan bestå av flere enn ett trykkrom, 

3) «rørledninger» rørkomponenter for transport av fluider under trykk når de er sammenkoplet for å integreres i et 

trykkpåkjent system; rørledninger omfatter blant annet rør eller systemer av rør, koplinger, rørdeler, ekspansjonskoplinger, 

slanger eller eventuelt andre trykkpåkjente komponenter; varmevekslere som består av rør for avkjøling eller oppvarming 

av luft, skal anses som rørledninger, 

4) «sikkerhetstilbehør» innretninger som skal beskytte trykkpåkjent utstyr mot at tillatte grenser overskrides, herunder 

innretninger for direkte trykkbegrensning, f.eks. sikkerhetsventiler, sprengskiver, knekkstaver, styringssystemer for 

trykkavlastning (CSPRS), og grensebrytere som aktiverer en korrigerende funksjon, eller som sørger for stans og/eller 

avstengning, f.eks. trykk-, temperatur- eller nivåbrytere og sikkerhetsrelaterte måle-, kontroll- og reguleringsinnretninger 

(SRMCR),  
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5) «trykkpåkjent tilbehør» innretninger med en driftsfunksjon og med trykkpåkjent hus, 

6) «enhet» flere trykkpåkjente komponenter som en produsent har montert sammen til et integrert og funksjonelt hele, 

7) «trykk» trykk i forhold til det atmosfæriske trykk, dvs. overtrykk. Undertrykk angis derfor med negativ verdi, 

8) «høyeste tillatte trykk (PS)» det høyeste trykk som utstyret er konstruert for, som angitt av produsenten, og definert på et 

sted angitt av produsenten, enten der sikkerhets- og/eller trykkbegrensningsinnretningene er montert, på den øverste del av 

utstyret eller dersom disse stedene ikke er egnet, ethvert annet angitt sted, 

9) «høyeste/laveste tillatte temperatur (TS)» produsentens angivelse av den høyeste/laveste temperatur som utstyret er 

konstruert for, 

10) «volum (V)» det indre volumet av et trykkrom, medregnet volumet av dyser fram til første sammenføyning eller 

sveiseskjøt, men fraregnet volumet av faste innvendige deler, 

11) «nominell størrelse (DN)» en numerisk angivelse av størrelsen som er felles for alle komponenter i et rørsystem, bortsett 

fra deler som er angitt med utvendig diameter eller gjengedimensjon; det er et avrundet tall som kan benyttes som 

referanse, men som ikke nødvendigvis er identisk med produksjonsdimensjonene. Den nominelle størrelsen angis som DN, 

etterfulgt av et tall, 

12) «fluider» gasser, væsker og damper i ren tilstand og blandinger av slike. Et fluid kan inneholde suspenderte faste stoffer, 

13) «permanente sammenføyninger» sammenføyninger som kan atskilles bare ved destruktive metoder, 

14) «europeisk godkjenning av materialer» et teknisk dokument som definerer egenskapene ved materialer som er beregnet på 

gjentatt bruk i produksjonen av trykkpåkjent utstyr som ikke omfattes av en harmonisert standard, 

15) «tilgjengeliggjøring på markedet» enhver levering av trykkpåkjent utstyr eller enheter for distribusjon eller bruk på 

unionsmarkedet i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot vederlag eller uten vederlag, 

16) «bringe i omsetning» å gjøre trykkpåkjent utstyr eller enheter tilgjengelig på unionsmarkedet for første gang, 

17) «ibruktaking» første gang trykkpåkjent utstyr eller en enhet tas i bruk av brukeren, 

18) «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer trykkpåkjent utstyr eller enheter eller får trykkpåkjent utstyr 

eller enheter konstruert eller produsert, og markedsfører nevnte trykkpåkjente utstyr eller enheter under eget navn eller 

varemerke eller tar det i bruk for egne formål, 

19) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til i 

dennes sted å utføre nærmere angitte oppgaver, 

20) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som bringer trykkpåkjent utstyr eller enheter fra en 

tredjestat i omsetning i Unionen,  
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21) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskjeden, utenom produsenten eller importøren, som gjør 

trykkpåkjent utstyr eller enheter tilgjengelig på markedet, 

22) «markedsdeltakere» produsenten, produsentens representant, importøren og distributøren, 

23) «teknisk spesifikasjon» et dokument der de tekniske kravene til trykkpåkjent utstyr eller enheter er beskrevet, 

24) «harmonisert standard» en harmonisert standard som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1025/2012, 

25) «akkreditering» en akkreditering som definert i artikkel 2 nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008, 

26) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt akkrediteringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning (EF) 

nr. 765/2008, 

27) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om de grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv med hensyn til 

trykkpåkjent utstyr eller enheter er oppfylt, 

28) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utøver samsvarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving, 

sertifisering og inspeksjon, 

29) «tilbakekalling» alle tiltak rettet mot å oppnå retur av trykkpåkjent utstyr eller enheter som allerede er gjort tilgjengelig for 

forbrukeren eller andre brukere, 

30) «tilbaketrekking» alle tiltak med sikte på å hindre at trykkpåkjent utstyr eller enheter i forsyningskjeden blir gjort 

tilgjengelig på markedet, 

31) «CE-merking» merking der produsenten angir at det trykkpåkjente utstyret eller enheten er i samsvar med gjeldende krav 

fastsatt i Unionens harmoniseringsregelverk om påsetting av slik merking, 

32) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt av Unionens regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring av 

produkter. 

Artikkel 3 

Tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking 

1.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at trykkpåkjent utstyr og enheter bare gjøres tilgjengelig på 

markedet og tas i bruk dersom de etter forskriftsmessig installasjon og vedlikehold og anvendt for sitt tiltenkte formål, oppfyller 

kravene i dette direktiv. 

2.  Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes rett til å fastsette de kravene de måtte anse som nødvendige for å sikre at 

personer, og særlig arbeidstakere, er vernet når de bruker vedkommende trykkpåkjente utstyr eller enheter, forutsatt at dette 

ikke medfører at utstyret eller enhetene endres i forhold til dette direktiv. 

3.  Medlemsstatene skal ikke hindre at det på messer, utstillinger, demonstrasjoner og lignende blir framvist trykkpåkjent 

utstyr eller enheter som ikke er i samsvar med dette direktiv, forutsatt at det ved tydelig merking klart angis at det trykkpåkjente 

utstyret eller enhetene ikke kan gjøres tilgjengelig på markedet og/eller tas i bruk før det/de er brakt i samsvar. Ved slike 

demonstrasjoner skal hensiktsmessige sikkerhetstiltak treffes i henhold til de krav som er fastsatt av vedkommende myndighet i 

den berørte medlemsstat for å sikre menneskers sikkerhet.  
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Artikkel 4 

Tekniske krav 

1.  Følgende trykkpåkjent utstyr skal oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I: 

a) beholdere, bortsett fra dem som er nevnt i bokstav b), beregnet på 

i) gasser, flytende gasser, gasser oppløst under trykk, damper samt væsker som har et damptrykk ved høyeste tillatte 

temperatur på mer enn 0,5 bar over det normale atmosfæriske trykk (1 013 mbar) innenfor følgende grenser: 

— for fluider i gruppe 1, med et volum på mer enn 1 l og produktet PS × V større enn 25 bar × l, eller med et trykk 

(PS) på mer enn 200 bar (vedlegg II tabell 1), 

— for fluider i gruppe 2, med et volum på mer enn 1 l og produktet av PS × V større enn 50 bar × l, eller med et trykk 

(PS) på mer enn 1 000 bar, og alle bærbare brannslokkingsapparater og flasker til pusteapparater (vedlegg II  

tabell 2), 

ii)  væsker som har et damptrykk ved høyeste tillatte temperatur på 0,5 bar eller mindre over det normale atmosfæriske 

trykk (1 013 mbar) innenfor følgende grenser: 

— for fluider i gruppe 1, med et volum på mer enn 1 l og produktet PS × V større enn 200 bar× l, eller med et trykk 

(PS) på mer enn 500 bar (vedlegg II tabell 3), 

— for fluider i gruppe 2, med et trykk PS på mer enn 10 bar og produktet PS × V større enn 10 000 bar × l, eller med 

et trykk (PS) på mer enn 1 000 bar (vedlegg II tabell 4), 

b)  trykkpåkjent utstyr med et volum større enn 2 l, oppvarmet ved fyring eller på annen måte, som kan bli utsatt for 

overoppheting, beregnet på produksjon av damp eller overopphetet vann med temperatur over 110 °C, og alle trykkokere 

(vedlegg II tabell 5), 

c)  rørledninger beregnet på 

i) gasser, flytende gasser, gasser oppløst under trykk, damper og væsker som har et damptrykk ved høyeste tillatte 

temperatur på mer enn 0,5 bar over det normale atmosfæriske trykk (1 013 mbar) innenfor følgende grenser: 

— for fluider i gruppe 1, med DN større enn 25 (vedlegg II tabell 6), 

— for fluider i gruppe 2, med DN større enn 32 og produktet av PS × DN større enn 1 000 bar (vedlegg II tabell 7), 

ii) væsker som har et damptrykk ved høyeste tillatte temperatur på 0,5 bar eller mindre over det normale atmosfæriske 

trykk (1 013 mbar) innenfor følgende grenser: 

— for fluider i gruppe 1, med DN større enn 25 og produktet av PS × DN større enn 2 000 bar (vedlegg II tabell 8), 

— for fluider i gruppe 2, med et trykk PS på mer enn 10 bar, DN på mer enn 200 og produktet av PS × DN større enn 

5 000 bar (vedlegg II tabell 9), 

d) sikkerhetstilbehør og trykkpåkjent tilbehør til utstyr nevnt i bokstav a), b), og c), herunder dersom slikt tilbehør inngår i en 

enhet.  
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2.  Følgende enheter som omfatter minst én trykkpåkjent komponent nevnt i nr. 1, skal oppfylle de grunnleggende 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I: 

a) enheter som omfatter minst én trykkpåkjent komponent, oppvarmet ved fyring eller på annen måte, som kan bli utsatt for 

overoppheting, og som er beregnet på produksjon av damp eller overopphetet vann med temperatur over 110 °C, 

b) enheter som ikke omfattes av bokstav a), dersom produsenten har til hensikt å gjøre dem tilgjengelig på markedet for å tas i 

bruk som enheter. 

Som unntak fra første ledd skal enheter oppvarmet ved manuell fyring med fast brensel, beregnet på produksjon av varmt vann 

med temperatur på 110 °C eller lavere, og der PS × V er større enn 50 bar × l, oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene 

nevnt i nr. 2.10, 2.11, 3.4, nr. 5 bokstav a) og d) i vedlegg I. 

3.  Trykkpåkjent utstyr og enheter hvis spesifikasjoner ikke overskrider grenseverdiene angitt i henholdsvis nr. 1 bokstav a), 

b) og c) og nr. 2, skal konstrueres og produseres i samsvar med god konstruksjonspraksis som gjelder i en medlemsstat, for å 

sikre sikker bruk. Trykkpåkjent utstyr og enheter skal ledsages av tilstrekkelige bruksanvisninger. 

Uten at det berører annet relevant harmoniseringsregelverk i Unionen om påsetting av slik merking, skal nevnte utstyr eller 

enheter ikke være påsatt CE-merkingen nevnt i artikkel 18. 

Artikkel 5 

Fritt varebytte 

1.  Medlemsstatene skal ikke med begrunnelse i trykkrisiko forby, begrense eller hindre tilgjengeliggjøring på markedet eller 

ibruktaking på vilkår angitt av produsenten av trykkpåkjent utstyr eller enheter som er i samsvar med dette direktiv. 

Medlemsstatene skal ikke med begrunnelse i trykkrisiko forby, begrense eller hindre tilgjengeliggjøring på markedet eller 

ibruktaking av trykkpåkjent utstyr eller enheter som er i samsvar med artikkel 4 nr. 3. 

2.  Når en medlemsstat har utpekt et brukerinspektorat i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 25, kan den ikke med 

begrunnelse i trykkrisiko forby, begrense eller hindre tilgjengeliggjøring på markedet eller ibruktaking på vilkårene fastsatt i 

artikkel 16 av trykkpåkjent utstyr eller enheter hvis samsvar er blitt vurdert av et brukerinspektorat utpekt av en annen 

medlemsstat i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 25. 

3.  Medlemsstatene kan kreve, i det omfang som anses som nødvendig for sikker og korrekt bruk av trykkpåkjent utstyr og 

enheter, at opplysningene nevnt i nr. 3.3 og 3.4 i vedlegg I skal gis på det eller de offisielle språkene i Unionen, som kan 

bestemmes av medlemsstaten der utstyret eller enheten gjøres tilgjengelig på markedet. 

KAPITTEL 2 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 6 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Produsentene skal, når de bringer trykkpåkjent utstyr eller enheter omtalt i artikkel 4 nr. 1 og 2 i omsetning eller bruker 

dem til egne formål, sikre at de er konstruert og produsert i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i  

vedlegg I.  
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Produsentene skal, når de bringer trykkpåkjent utstyr eller enheter omtalt i artikkel 4 nr. 3 i omsetning eller bruker dem til egne 

formål, sikre at de er konstruert og produsert i samsvar med god konstruksjonspraksis i en medlemsstat. 

2.  For trykkpåkjent utstyr eller beholdere nevnt i artikkel 4 nr. 1 og 2 skal produsentene utarbeide den tekniske dokumenta-

sjonen nevnt i vedlegg III og gjennomføre den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 14 eller sørge for 

at den gjennomføres. 

Når det ved framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i første ledd i dette nummer, er vist at det trykkpåkjente utstyret eller 

enhetene nevnt i artikkel 4 nr. 1 og 2 er i samsvar med de relevante kravene, skal produsentene utarbeide en EU-samsvarserklæring 

og påsette CE-merkingen. 

3.  Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og EU-samsvarserklæringen i ti år etter at det trykkpåkjente 

utstyret eller enhetene er brakt i omsetning. 

4.  Produsentene skal påse at det ved serieproduksjon finnes framgangsmåter for å sikre fortsatt samsvar med dette direktiv. 

Det skal tas behørig hensyn til endringer i det trykkpåkjente utstyrets eller enhetenes konstruksjon eller egenskaper samt 

endringer i de harmoniserte standardene eller andre tekniske spesifikasjoner det er vist til i samsvarserklæringen for det 

trykkpåkjente utstyret eller enhetene. 

Når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risiko som er forbundet med trykkpåkjent utstyr eller enheter, skal 

produsentene, for å verne forbrukernes og andre brukeres helse og sikkerhet, ta stikkprøver av trykkpåkjent utstyr eller enheter 

som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om nødvendig føre et register over klager på trykkpåkjent utstyr og enheter 

som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av slikt utstyr samt holde distributørene underrettet om alt slikt tilsyn. 

5.  Produsentene skal påse at deres trykkpåkjente utstyr eller enheter har et type-, parti- eller serienummer eller et annet 

element som gjør det mulig å identifisere det eller den, eller dersom det trykkpåkjente utstyrets eller enhetens størrelse eller art 

ikke tillater dette, at nødvendige opplysninger gis på emballasjen eller i et dokument som følger med utstyret. 

6.  Produsentene skal angi navn og firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på det trykkpåkjente utstyret eller 

enheten, eller dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med det trykkpåkjente utstyret eller 

enheten. Adressen skal angi ett enkelt sted der produsenten kan kontaktes. Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som 

forbrukerne, andre brukere og markedstilsynsmyndighetene lett kan forstå. 

7.  Produsentene skal påse at det trykkpåkjente utstyret eller enhetene nevnt i artikkel 4 nr. 1 og 2 ledsages av 

bruksanvisninger og sikkerhetsinformasjon i samsvar med nr. 3.3 og 3.4 i vedlegg I, på et språk fastsatt av den berørte 

medlemsstat og som forbrukerne og andre brukere lett kan forstå. Bruksanvisningene og sikkerhetsinformasjonen skal være 

klar, forståelig og tydelig. 

Produsentene skal påse at det trykkpåkjente utstyret eller enhetene nevnt i artikkel 4 nr. 3 ledsages av bruksanvisninger og 

sikkerhetsinformasjon i samsvar med artikkel 4 nr. 3, på et språk fastsatt av den berørte medlemsstat og som forbrukerne og 

andre brukere lett kan forstå. Bruksanvisningene og sikkerhetsinformasjonen skal være klar, forståelig og tydelig. 

8.  Produsenter som anser eller har grunn til å tro at trykkpåkjent utstyr eller enheter som de har brakt i omsetning, ikke er i 

samsvar med dette direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende tiltak for å bringe det trykkpåkjente utstyret 

eller enhetene i samsvar eller om nødvendig trekke tilbake eller tilbakekalle det trykkpåkjente utstyret eller enhetene. Dersom 

trykkpåkjent utstyr eller enheter utgjør en risiko, skal produsentene dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale 

myndigheter i de medlemsstater der de har gjort nevnte trykkpåkjente utstyr eller enheter tilgjengelig på markedet om dette, og 

gi nærmere opplysninger, særlig om utstyrets eller enhetens manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.  
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9.  Produsentene skal, på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet, gi denne alle opplysninger og all 

dokumentasjon som er nødvendig for å vise at det trykkpåkjente utstyret eller enheten er i samsvar med dette direktiv, på et 

språk som myndigheten lett kan forstå. Opplysningene og dokumentasjonen kan gis på papir eller i elektronisk form. De skal 

samarbeide med nevnte myndighet, på dennes anmodning, om ethvert tiltak som treffes for å fjerne risikoene med det 

trykkpåkjente utstyret eller enheten som de har brakt i omsetning. 

Artikkel 7 

Representanter 

1.  En produsent kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en representant. 

Forpliktelsene fastsatt i artikkel 6 nr. 1 og forpliktelsen til å utarbeide teknisk dokumentasjon nevnt i artikkel 6 nr. 2 skal ikke 

utgjøre noen del av representantens fullmakt. 

2.  En representant skal utføre de oppgavene som er angitt i fullmakten fra produsenten. Fullmakten skal gi representanten 

mulighet til å utføre minst følgende oppgaver: 

a) oppbevare EU-samsvarserklæringen og den tekniske dokumentasjonen for å kunne stille den til rådighet for nasjonale 

markedstilsynsmyndigheter i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret eller enheten er brakt i omsetning, 

b) på begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonale myndighet, gi denne alle opplysninger og all dokumentasjon som 

er nødvendig for å påvise det trykkpåkjente utstyrets eller enhetens samsvar, 

c)  på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter, samarbeide med dem om alle tiltak som treffes for å fjerne 

risikoene forbundet med trykkpåkjent utstyr eller enheter som omfattes av representantens fullmakt. 

Artikkel 8 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare trykkpåkjent utstyr og enheter som oppfyller kravene. 

2.  Før det trykkpåkjente utstyret eller enhetene nevnt i artikkel 4 nr. 1 og 2 bringes i omsetning, skal importørene påse at den 

relevante framgangsmåte for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 14 er utført av produsenten. De skal påse at produsenten har 

utarbeidet den tekniske dokumentasjonen, at det trykkpåkjente utstyret eller enhetene er påsatt CE-merkingen og ledsages av 

bruksanvisninger og sikkerhetsinformasjon i samsvar med nr. 3.3 og 3.4 i vedlegg I, og at produsenten har oppfylt kravene 

fastsatt i artikkel 6 nr. 5 og 6. 

Før importørene bringer i omsetning det trykkpåkjente utstyret eller enhetene nevnt i artikkel 4 nr. 3, skal de påse at 

produsenten har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen, at det trykkpåkjente utstyret eller enhetene ledsages av tilstrekkelige 

bruksanvisninger, og at produsenten har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 6 nr. 5 og 6. 

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at det trykkpåkjente utstyret eller enheten ikke er i samsvar med de 

grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, skal denne ikke bringe det trykkpåkjente utstyret eller enheten i 

omsetning før slikt samsvar er oppnådd. Dersom det trykkpåkjente utstyret eller enheten utgjør en risiko, skal importøren 

dessuten underrette produsenten og markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3.  Importørene skal angi navn og firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på det trykkpåkjente utstyret eller enheten, 

eller dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med utstyret eller enheten. Kontaktopplysningene 

skal skrives på et språk som forbrukerne, andre brukere og markedstilsynsmyndighetene lett kan forstå.  
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4.  Importørene skal påse at det trykkpåkjente utstyret eller enhetene nevnt i artikkel 4 nr. 1 og 2 ledsages av bruksanvisninger og 

sikkerhetsinformasjon i samsvar med nr. 3.3 og 3.4 i vedlegg I, på et språk fastsatt av den berørte medlemsstat og som forbrukerne 

og andre brukere lett kan forstå. 

Importørene skal påse at det trykkpåkjente utstyret eller enheten nevnt i artikkel 4 nr. 3 ledsages av bruksanvisninger og 

sikkerhetsinformasjon på et språk fastsatt av den berørte medlemsstat og som forbrukerne og andre brukere lett kan forstå. 

5.  Importørene skal, så lenge de har ansvar for det trykkpåkjente utstyret eller enhetene nevnt i artikkel 4 nr. 1 og 2, sikre at 

lagrings- eller transportvilkårene ikke setter deres samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I i fare. 

6.  Når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risiko som er forbundet med trykkpåkjent utstyr eller enheter, skal 

importørene, for å verne forbrukernes og andre brukeres helse og sikkerhet, ta stikkprøver av trykkpåkjent utstyr eller enheter 

som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om nødvendig føre et register over klager på trykkpåkjent utstyr eller 

enheter som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av slikt utstyr samt holde distributørene underrettet om all slikt tilsyn. 

7.  Importører som anser eller har grunn til å tro at trykkpåkjent utstyr eller enheter som de har brakt i omsetning, ikke er i 

samsvar med dette direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende tiltak for å bringe det trykkpåkjente utstyret 

eller enhetene i samsvar eller om nødvendig trekke tilbake eller tilbakekalle det trykkpåkjente utstyret eller enhetene. Dersom 

det trykkpåkjente utstyret eller enheten utgjør en risiko, skal importørene umiddelbart underrette vedkommende nasjonale 

myndigheter i de medlemsstater der de har gjort det trykkpåkjente utstyret eller enheten tilgjengelig på markedet, og gi nærmere 

opplysninger, særlig om det manglende samsvar, og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

8.  Importørene skal i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret eller enheten er brakt i omsetning, oppbevare en kopi av EU-

samsvarserklæringen og kunne stille den til rådighet for markedstilsynsmyndighetene, og påse at den tekniske dokumentasjon 

på anmodning kan gjøres tilgjengelig for disse myndighetene. 

9.  Importørene skal på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og 

dokumentasjon som er nødvendig for å vise at det trykkpåkjente utstyret eller en enhet er i samsvar med kravene, på et språk 

som lett kan forstås av vedkommende myndighet. Opplysningene og dokumentasjonen kan gis på papir eller i elektronisk form. 

De skal samarbeide med nevnte myndighet, på dennes anmodning, om ethvert tiltak som treffes for å fjerne risikoene med 

trykkpåkjent utstyr eller en enhet som de har brakt i omsetning. 

Artikkel 9 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør trykkpåkjent utstyr eller enheter tilgjengelig på markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med 

hensyn til kravene i dette direktiv. 

2.  Før distributørene gjør det trykkpåkjente utstyret eller enhetene nevnt i artikkel 4 nr. 1 og 2 tilgjengelig på markedet, skal 

de kontrollere at det trykkpåkjente utstyret eller enheten er påsatt CE-merkingen, at det ledsages av de nødvendige 

dokumentene og av bruksanvisninger og sikkerhetsinformasjon nevnt i nr. 3.4 og 3.4 i vedlegg I på et språk som lett kan forstås 

av forbrukerne og andre brukere i den medlemsstaten der det trykkpåkjente utstyret eller enheten skal gjøres tilgjengelig på 

markedet, samt at produsenten og importøren har oppfylt kravene i henholdsvis artikkel 6 nr. 5 og 6 og i artikkel 8 nr. 3. 

Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at trykkpåkjent utstyr eller enheter ikke er i samsvar med de grunnleggende 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, skal denne ikke gjøre det trykkpåkjente utstyret eller enheten tilgjengelig på markedet før 

det er brakt i samsvar. Dersom det trykkpåkjente utstyret eller enheten utgjør en risiko, skal distributøren dessuten underrette 

produsenten eller importøren samt markedstilsynsmyndighetene om dette.  
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Før distributørene gjør det trykkpåkjente utstyret eller enheten nevnt i artikkel 4 nr. 3 tilgjengelig på markedet, skal de 

kontrollere at det trykkpåkjente utstyret eller enheten ledsages av de nødvendige bruksanvisninger på et språk som lett kan 

forstås av forbrukerne og andre brukere i den medlemsstaten der det trykkpåkjente utstyret eller enheten skal gjøres tilgjengelig 

på markedet, samt at produsenten og importøren har oppfylt kravene i henholdsvis artikkel 6 nr. 5 og 6 og i artikkel 8 nr. 3. 

3.  Distributørene skal, så lenge de har ansvar for det trykkpåkjente utstyret eller enhetene nevnt i artikkel 4 nr. 1 og 2, sikre 

at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter deres samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I i 

fare. 

4.  Distributører som anser eller har grunn til å tro at trykkpåkjent utstyr eller enheter som de har gjort tilgjengelig på 

markedet, ikke er i samsvar med dette direktiv, skal sørge for at nødvendige korrigerende tiltak treffes for å bringe utstyret eller 

enhetene i samsvar eller om nødvendig trekke tilbake eller tilbakekalle det trykkpåkjente utstyret eller enhetene. Dersom det 

trykkpåkjente utstyret eller enheten utgjør en risiko, skal distributørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende 

nasjonale myndigheter i de medlemsstater der de har gjort det trykkpåkjente utstyret eller enheten tilgjengelig på markedet, og 

gi nærmere opplysninger, særlig om det manglende samsvar, og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

5.  Distributørene skal på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og 

dokumentasjon som er nødvendig for å påvise det trykkpåkjente utstyrets eller enhetenes samsvar med regelverket. 

Opplysningene og dokumentasjonen kan gis på papir eller i elektronisk form. De skal samarbeide med nevnte myndighet, på 

dennes anmodning, om ethvert tiltak som treffes for å fjerne risikoene med det trykkpåkjente utstyret eller enhetene som de har 

gjort tilgjengelig på markedet. 

Artikkel 10 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på importører og distributører 

En importør eller distributør skal i dette direktiv anses som produsent og skal være underlagt produsentens forpliktelser i 

henhold til artikkel 6 når vedkommende bringer trykkpåkjent utstyr eller en enhet i omsetning under eget navn eller varemerke, 

eller endrer trykkpåkjent utstyr eller en enhet som allerede er brakt i omsetning på en slik måte at det kan påvirke det 

trykkpåkjente utstyrets eller enhetens samsvar med kravene i dette direktiv. 

Artikkel 11 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

Markedsdeltakerne skal på anmodning identifisere følgende for markedstilsynsmyndighetene: 

a) alle markedsdeltakere som har levert trykkpåkjent utstyr eller en enhet til dem, 

b) alle markedsdeltakere som de har levert trykkpåkjent utstyr eller en enhet til. 

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i første ledd i ti år etter at de har fått det trykkpåkjente utstyret 

eller enheten levert, og i ti år etter at de har levert det trykkpåkjente utstyret eller enheten. 

KAPITTEL 3 

TRYKKPÅKJENT UTSTYRS OG ENHETERS SAMSVAR OG KLASSIFISERING 

Artikkel 12 

Formodning om samsvar 

1.  Trykkpåkjent utstyr eller enheter nevnt i artikkel 4 nr. 1 og 2 som er i samsvar med harmoniserte standarder eller deler av 

slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal formodes å oppfylle de grunnleggende 

sikkerhetskravene nevnt i vedlegg I som omfattes av disse standardene eller deler av dem.  
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2.  Materialene som benyttes til produksjon av trykkpåkjent utstyr eller enheter som er i samsvar med europeiske 

godkjenninger av materialer, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende i henhold til artikkel 15 

nr. 4, skal formodes å være i samsvar med de grunnleggende relevante sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 13 

Klassifisering av trykkpåkjent utstyr 

1.  Trykkpåkjent utstyr som nevnt i artikkel 4 nr. 1 skal klassifiseres i kategorier i samsvar med vedlegg II, etter stigende 

farenivå. 

Med henblikk på denne klassifiseringen skal fluider deles inn i følgende to grupper: 

a) gruppe 1 består av stoffer og stoffblandinger som definert i artikkel 2 nr. 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1272/2008, som 

klassifiseres som farlige i henhold til følgende klasser av fysisk fare eller helsefare fastsatt i del 2 og 3 i vedlegg I til nevnte 

forordning: 

i) ustabile eksplosive varer eller eksplosive varer i gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.5, 

ii) brannfarlige gasser i kategori 1 og 2, 

iii) oksiderende gasser i kategori 1, 

iv) brannfarlige væsker i kategori 1 og 2, 

v) brannfarlige væsker i kategori 3 der høyeste tillatte temperatur overstiger flammepunktet, 

vi) brannfarlige faste stoffer i kategori 1 og 2, 

vii) selvreaktive stoffer og stoffblandinger av type A til F, 

viii) pyrofore væsker i kategori 1, 

ix) pyrofore faste stoffer i kategori 1, 

x) stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser i kategori 1, 2 og 3, 

xi) oksiderende væsker i kategori 1, 2 og 3, 

xii) oksiderende faste stoffer i kategori 1, 2 og 3, 

xiii) organiske peroksider av type A til F, 

xiv) akutt oral giftighet i kategori 1 og 2, 

xv) akutt giftighet ved hudkontakt i kategori 1 og 2, 

xvi) akutt giftighet ved innånding i kategori 1, 2 og 3, 

xvii) giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering i kategori 1.  
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 Gruppe 1 omfatter også stoffer og stoffblandinger som finnes i trykkpåkjent utstyr og som har en høyeste tillatte temperatur 

(TS) som overstiger fluidets flammepunkt, 

b) gruppe 2 består av stoffer og stoffblandinger som ikke er nevnt i bokstav a). 

2.  Dersom en beholder består av flere trykkrom, skal hele beholderen klassifiseres etter det trykkrom som har den høyeste 

kategori. Dersom et trykkrom inneholder flere fluider, skal trykkrommet klassifiseres etter det fluidet som har den høyeste 

kategori. 

Artikkel 14 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

1.  Hvilken framgangsmåte for samsvarsvurdering som skal anvendes for trykkpåkjent utstyr, er avhengig av hvilken kategori 

utstyret er klassifisert i i henhold til artikkel 13. 

2.  Framgangsmåtene for vurdering av samsvar for de enkelte kategoriene er som følger: 

a) kategori I: 

— modul A 

b) kategori II: 

— modul A2 

— modul D1 

— modul E1 

c) kategori III: 

— modul B (konstruksjonstype) + D 

— modul B (konstruksjonstype) + F 

— modul B (produksjonstype) + E 

— modul B (produksjonstype) + C2 

— modul H 

d) kategori IV: 

— modul B (produksjonstype) + D 

— modul B (produksjonstype) + F 

— modul G 

— modul H1  
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Framgangsmåtene for samsvarsvurdering er fastsatt i vedlegg III. 

3.  Trykkpåkjent utstyr skal etter produsentens valg underkastes en av framgangsmåtene for samsvarsvurdering som gjelder 

for den kategori som utstyret er klassifisert i. Produsenten kan også velge å anvende en av framgangsmåtene som gjelder for en 

høyere kategori, dersom en slik finnes. 

4.  Innenfor rammen av framgangsmåtene for kvalitetssikring for trykkpåkjent utstyr i kategori III og IV nevnt i artikkel 4 

nr. 1 bokstav a) i), artikkel 4 nr. 1 bokstav a) ii) første strekpunkt og artikkel 4 nr. 1 bokstav b), skal det meldte organ ved 

uanmeldt besøk ta et eksemplar av utstyret fra produksjonen eller fra lageret, for å utføre eller få utført en avsluttende 

verifisering som nevnt i nr. 3.2 i vedlegg I. Med henblikk på dette skal produsenten underrette det meldte organ om sin 

produksjonsplan. Det meldte organ skal gjennomføre minst to besøk i løpet av det første produksjonsåret. Hyppigheten av de 

etterfølgende besøk skal bestemmes av det meldte organ på grunnlag av kriteriene i nr. 4.4 i modul D, E, H og nr. 5.4 i  

modul H1. 

5.  Ved enkeltproduksjon av beholdere og trykkpåkjent utstyr i kategori III nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), skal det meldte 

organ, i henhold til framgangsmåten for modul H, selv utføre eller få utført den avsluttende verifiseringen som nevnt i nr. 3.2 i 

vedlegg I for hver enkelt komponent. Med henblikk på dette skal produsenten underrette det meldte organ om sin 

produksjonsplan. 

6.  Enheter nevnt i artikkel 4 nr. 2 skal underkastes en full framgangsmåte for samsvarsvurdering, som skal omfatte følgende 

vurderinger: 

a) vurderingen av hver enkelt trykkpåført komponent som utgjør enheten nevnt i artikkel 4 nr. 1 og som ikke tidligere har vært 

underkastet en framgangsmåte for samsvarsvurdering og gjenstand for egen CE-merking; hvilken framgangsmåte for 

samsvarsvurdering som skal anvendes, skal bestemmes av kategorien for hver enkelt komponent av utstyret, 

b) vurderingen av hvordan de ulike komponentene i enheten er satt sammen i henhold til nr. 2.3, 2.8 og 2.9 i vedlegg I, som 

skal gjennomføres ut fra den høyeste kategori som gjelder for det berørte utstyret, bortsett fra den som gjelder for eventuelt 

sikkerhetstilbehør, 

c) vurderingen av enhetens beskyttelse mot at tillatte driftsgrenser som nevnt i nr. 2.10 og 3.2.3 i vedlegg I, overskrides, skal 

utføres i henhold til den høyeste kategori som gjelder for utstyret som skal beskyttes. 

7.  Som unntak fra nr. 1 til 6 kan vedkommende myndigheter, når det er berettiget, tillate at individuelle trykkpåkjente 

komponenter og individuelle enheter som nevnt i nr. 1 og 2, gjøres tilgjengelig på markedet og tas i bruk for forsøksformål på 

den berørte medlemsstats territorium, selv om framgangsmåtene nevnt i nr. 1 og 2 ikke er blitt anvendt. 

8.  Dokumenter og korrespondanse som gjelder framgangsmåter for samsvarsvurdering, skal utarbeides på et offisielt språk i 

medlemsstaten der organet som har ansvar for å utføre framgangsmåtene for samsvarsvurdering, er etablert, eller på et språk 

som er godkjent av nevnte organ. 

Artikkel 15 

Europeisk godkjenning av materialer 

1.  Europeisk godkjenning av materialer skal på anmodning fra én eller flere produsenter av materialer eller utstyr utstedes av 

et av de meldte organer nevnt i artikkel 20 som er særskilt utpekt til denne oppgaven. Det meldte organ skal fastlegge og utføre, 

eller sørge for å få utført, nødvendige undersøkelser og prøvinger for å bekrefte at materialtypene er i samsvar med de relevante 

krav i dette direktiv. Når det gjelder materialer som innen 29. november 1999 er godkjent som sikre i bruk, skal det meldte 

organ ta hensyn til eksisterende data når slikt samsvar skal bekreftes.  
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2.  Før det meldte organ utsteder en europeisk godkjenning av materialer, skal det underrette medlemsstatene og 

Kommisjonen ved å sende dem de aktuelle opplysninger. En medlemsstat eller Kommisjonen kan innen tre måneder framlegge 

sine merknader sammen med en begrunnelse. Det meldte organ kan utstede den europeiske godkjenningen av materialer idet 

det tar hensyn til de merknader som oversendes. 

3.  En kopi av den europeiske godkjenningen av materialer skal sendes til medlemsstatene, de meldte organer og 

Kommisjonen. 

4.  Når den europeiske godkjenningen av materialer oppfyller kravene den omfatter og som er angitt i vedlegg I, skal 

Kommisjonen offentliggjøre henvisningene til nevnte godkjenning. Kommisjonen skal holde à jour en liste over slike 

godkjenninger i Den europeiske unions tidende. 

5.  Det meldte organ som har utstedt den europeiske godkjenningen av materialer, skal trekke tilbake denne godkjenningen 

dersom det finner at den ikke burde ha vært gitt, eller dersom materialtypen omfattes av en harmonisert standard. Det skal 

umiddelbart underrette de andre medlemsstatene, de meldte organer og Kommisjonen om enhver slik tilbaketrekking av en 

godkjenning. 

6.  Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser at en europeisk godkjenning av materialer som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, ikke i sin helhet oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene som den 

omfatter og som er angitt i vedlegg I, skal Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter treffe beslutning om henvisningene til 

den europeiske godkjenning av materialer skal trekkes tilbake fra Den europeiske unions tidende. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummer skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 44 nr. 3. 

Artikkel 16 

Brukerinspektorater 

1.  Medlemsstatene kan, som unntak fra bestemmelsene om oppgavene til de meldte organer, tillate at trykkpåkjent utstyr og 

enheter bringes i omsetning og tas i bruk av brukere på sitt territorium dersom et brukerinspektorat utpekt i samsvar med nr. 7 

har vurdert at det trykkpåkjente utstyret eller enhetene er i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene. 

2.  Trykkpåkjent utstyr og enheter hvis samsvar er blitt vurdert av et brukerinspektorat, kan ikke påsettes CE-merking. 

3.  Trykkpåkjent utstyr og enheter nevnt i nr. 1 kan bare brukes i virksomheter som drives av den gruppe som 

brukerinspektoratet er en del av. Gruppen skal ha en felles sikkerhetspolitikk med hensyn til tekniske spesifikasjoner om 

konstruksjon, produksjon, kontroll, vedlikehold og bruk av trykkpåkjent utstyr og enheter. 

4.  Brukerinspektorater skal utelukkende handle på vegne av den gruppen de tilhører. 

5.  Framgangsmåtene som brukerinspektoratene skal anvende ved samsvarsvurdering, er modul A2, C2, F og G fastsatt i 

vedlegg III. 

6.  Medlemsstatene skal meddele de andre medlemsstatene og Kommisjonen hvilke brukerinspektorater de har godkjent, 

hvilke oppgaver de er tildelt, og for hvert inspektorat, en liste over hvilke virksomheter som oppfyller bestemmelsene i nr. 3. 

7.  Medlemsstatene skal legge kriteriene i artikkel 25 til grunn ved utpekingen av brukerinspektorater og sikre seg at den 

gruppen som brukerinspektoratet tilhører, anvender kriteriene nevnt i nr. 3 annet punktum.  
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Artikkel 17 

EU-samsvarserklæring 

1.  EU-samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at de grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I er oppfylt. 

2.  EU-samsvarserklæringen skal være i henhold til malen fastsatt i vedlegg IV, skal inneholde elementene angitt i de 

relevante framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg III og skal ajourføres jevnlig. Den skal oversettes til det 

eller de språkene som kreves av medlemsstaten der det trykkpåkjente utstyret eller enheten bringes i omsetning eller gjøres 

tilgjengelig på markedet. 

3.  Dersom trykkpåkjent utstyr eller en enhet omfattes av mer enn én unionsrettsakt som krever en EU-samsvarserklæring, 

skal det utarbeides en enkelt EU-samsvarserklæring for alle slike unionsrettsakter. Erklæringen skal angi hvilke unionsrettsakter 

den gjelder, herunder henvisninger til hvor de er kunngjort. 

4.  Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produsenten seg ansvar for at det trykkpåkjente utstyret eller enheten 

oppfyller kravene i dette direktiv. 

Artikkel 18 

Allmenne prinsipper for CE-merking 

CE-merkingen skal være underlagt de allmenne prinsippene i artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Artikkel 19 

Regler og vilkår for påsetting av CE-merking 

1.  CE-merkingen skal slik påsettes at den er synlig, lett leselig og ikke kan fjernes, på følgende: 

a) alt trykkpåkjent utstyr nevnt i artikkel 4 nr. 1 eller utstyrets merkeplate, 

b) enhver enhet nevnt i artikkel 4 nr. 2 eller enhetens merkeplate. 

Dersom utstyret eller enhetens art gjør at det ikke er mulig eller berettiget å påsette CE-merkingen, skal den påsettes 

emballasjen samt medfølgende dokumenter. 

Utstyret eller enheten nevnt i første ledd bokstav a) og b) skal være ferdig produsert eller i en slik stand at det er mulig å foreta 

en avsluttende verifisering som beskrevet i nr. 3.2 i vedlegg I. 

2.  Det er ikke nødvendig å påsette CE-merking på hver enkelt trykkpåkjent komponent som utgjør en enhet. Trykkpåkjente 

komponenter som allerede er påsatt CE-merking før de ble montert sammen i en enhet, skal beholde merkingen. 

3.  CE-merkingen skal være påsatt før det trykkpåkjente utstyret eller enheten bringes i omsetning. 

4.  CE-merkingen skal etterfølges av det meldte organs identifikasjonsnummer dersom organet er involvert i 

produksjonskontrollen. 

Det meldte organets identifikasjonsnummer skal påsettes av organet selv eller av produsenten eller dennes representant etter 

organets anvisning.  
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5.  CE-merkingen, og dersom det er relevant, det meldte organets identifikasjonsnummer nevnt i nr. 4, kan etterfølges av et 

annet merke som angir en særlig risiko eller bruksområde. 

6.  Medlemsstatene skal basere seg på eksisterende ordninger for å sikre at reglene for CE-merking gjennomføres korrekt, og 

skal treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk av merkingen. 

KAPITTEL 4 

MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER 

Artikkel 20 

Melding 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om hvilke meldte organer og brukerinspektorater 

som har tillatelse til å utføre samsvarsvurderingsoppgaver i samsvar med artikkel 14, artikkel 15 eller artikkel 16, og om hvilke 

uavhengige organer de har godkjent, med henblikk på oppgavene nevnt i nr. 3.1.2 og 3.1.3 i vedlegg I. 

Artikkel 21 

Meldermyndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som skal ha ansvar for å opprette og utføre de nødvendige 

framgangsmåtene for vurdering og melding av samsvarsvurderingsorganer og tilsyn med meldte organer, godkjente uavhengige 

organer og brukerinspektorater, herunder samsvar med artikkel 27. 

2.  Medlemsstatene kan bestemme at vurderingen og tilsynet nevnt i nr. 1 skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan i 

henhold til og i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008. 

3.  Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen måte overlater vurderingen, meldingen eller tilsynet nevnt i nr. 1 til 

et organ som ikke er en statlig instans, skal nevnte organ være en juridisk person og være tilsvarende underlagt kravene i 

artikkel 22. I tillegg skal det ha truffet tiltak til dekning av erstatningsansvar som kan oppstå som følge av dets virksomhet. 

4.  Meldermyndigheten skal påta seg det fulle ansvar for de oppgaver som utføres av organet nevnt i nr. 3. 

Artikkel 22 

Krav til meldermyndigheter 

1.  En meldermyndighet skal opprettes på en slik måte at det ikke oppstår interessekonflikter med samsvarsvurderingsorganene. 

2.  En meldermyndighet skal være organisert og drives på en slik måte at det sikres objektivitet og upartiskhet i dens 

virksomhet. 

3.  En meldermyndighet skal slik organiseres at alle beslutninger knyttet til melding av et samsvarsvurderingsorgan blir tatt 

av andre kvalifiserte personer enn dem som har utført vurderingen. 

4.  En meldermyndighet skal ikke tilby eller utøve noen virksomhet som samsvarsvurderingsorganer utøver, eller yte 

rådgivningstjenester på kommersielt eller konkurransemessig grunnlag. 

5.  En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den innhenter, behandles fortrolig. 

6.  En meldermyndighet skal ha et tilstrekkelig antall kvalifisert personell til rådighet for å kunne utføre sine oppgaver på en 

tilfredsstillende måte.  
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Artikkel 23 

Meldermyndigheters informasjonsplikt 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine framgangsmåter for vurdering og melding av samsvars-

vurderingsorganer og tilsyn med meldte organer, godkjente uavhengige organer og brukerinspektorater, og om eventuelle 

endringer av disse. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene. 

Artikkel 24 

Krav til meldte organer og godkjente uavhengige organer 

1.  Med sikte på melding skal et meldt organ eller et godkjent uavhengig organ oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2.  Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til en medlemsstats nasjonale lovgivning og være et rettssubjekt. 

3.  Et samsvarsvurderingsorgan skal være en tredjemann som er uavhengig av organisasjonen eller det trykkpåkjente utstyret 

eller enheten det vurderer. 

Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon som representerer foretak som deltar i konstruksjon, produksjon, 

levering, montering, bruk eller vedlikehold av trykkpåkjent utstyr eller enheter som organet vurderer, kan anses å være et slikt 

organ, forutsatt at det er påvist at organet er uavhengig og at det ikke foreligger interessekonflikter. 

4.  Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personalet som har ansvar for å utføre samsvarsvurderinger, skal ikke 

være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, kjøper, eier eller vedlikeholder av det trykkpåkjente utstyret eller enheten 

som vurderes, og heller ikke være representant for noen av disse partene. Dette skal ikke utelukke bruk av vurdert trykkpåkjent 

utstyr eller enheter som er nødvendige for samsvarsvurderingsorganets virksomhet, eller bruk av slikt utstyr for personlige 

formål. 

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personalet som har ansvar for å utføre samsvarsvurderinger, skal ikke være 

direkte involvert i konstruksjon, produksjon, markedsføring, installasjon, bruk eller vedlikehold av nevnte trykkpåkjente utstyr 

eller enhet, og heller ikke representere parter som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i noen form for virksomhet som 

kan påvirke deres uavhengige vurdering eller integritet i forbindelse med den samsvarsvurderingsvirksomhet de er meldt for. 

Dette skal særlig gjelde rådgivningstjenester. 

Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at deres datterforetaks eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortroligheten, 

objektiviteten eller upartiskheten i organenes samsvarsvurderingsvirksomhet. 

5.  Samsvarsvurderingsorganene og deres personell skal utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største faglige 

integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form for press 

eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan påvirke deres skjønn eller resultatene av deres samsvarsvurderingsvirksomhet, 

særlig ikke fra personer eller grupper av personer som berøres av resultatene av denne virksomheten. 

6.  Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle samsvarsvurderingsoppgaver som det er tillagt i henhold til artikkel 14 

eller 15, eller nr. 3.1.2 og 3.1.3 i vedlegg I, og som det er meldt for, uansett om disse oppgavene utføres av samsvarsvur-

deringsorganet selv eller på dets vegne og ansvar.  
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Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller kategori av 

trykkpåkjent utstyr som det er meldt for, ha til rådighet 

a) nødvendig personale med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingen, 

b) nødvendige beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurdering som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta disse 

framgangsmåtene. Organet skal ha egnede retningslinjer og framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det utfører som 

samsvarsvurderingsorgan, og annen virksomhet, 

c) nødvendige framgangsmåter for utførelse av virksomheten, som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor 

det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det aktuelle produktets teknologi samt produksjonsprosessens 

masse- eller seriepreg. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midler til på en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative 

oppgaver som er forbundet med samsvarsvurderingsvirksomheten, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr og alle nødvendige 

anlegg. 

7.  Personale med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger skal ha 

a) solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderingsorganet er 

meldt for, 

b) tilfredsstillende kunnskap om de kravene som gjelder for vurderingene de utfører, og nødvendige fullmakter til å utføre 

slike vurderinger, 

c) tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, gjeldende 

harmoniserte standarder og relevante bestemmelser i Unionens harmoniseringsregelverk og i nasjonal lovgivning, 

d) kompetanse til å utarbeide sertifikater, dokumenter og rapporter som viser at vurderingene er utført. 

8.  Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres øverste ledelse og personell med ansvar for å utføre samsvars-

vurderinger, er upartiske. 

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse og til personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av resultatet av slike vurderinger. 

9.  Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring, med mindre staten påtar seg ansvar i henhold til nasjonal 

lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for samsvarsvurderingen. 

10.  Samsvarsvurderingsorganets personell skal være underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de innhenter når 

de utfører sine oppgaver i henhold til artikkel 14, artikkel 15 eller nr. 3.1.2 og 3.1.3 i vedlegg I eller enhver internrettslig 

bestemmelse som gir det virkning, unntatt overfor vedkommende myndigheter i den medlemsstat der det utøver sin virksomhet. 

Eiendomsretten skal vernes.  
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11.  Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at deres personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger blir 

underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer opprettet i 

henhold til relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk, og skal anvende de forvaltningsvedtak og dokumenter som 

denne gruppens arbeid munner ut i, som generelle retningslinjer. 

Artikkel 25 

Krav til brukerinspektorater 

1.  Med sikte på melding skal et brukerinspektorat oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2.  Et brukerinspektorat skal opprettes i henhold til en medlemsstats nasjonale lovgivning og være et rettssubjekt. 

3.  Et brukerinspektorat skal være organisatorisk atskilt fra gruppen som det utgjør en del av, og ha rapporteringsmetoder som 

sikrer at de er upartiske og dokumenterer dette. 

4.  Et brukerinspektorat, dets øverste ledelse og personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke være 

konstruktør, produsent, leverandør, installatør, kjøper, eier eller vedlikeholder av det trykkpåkjente utstyret eller enheten som de 

vurderer, og heller ikke være representant for noen av disse partene. Dette skal ikke utelukke bruk av vurdert trykkpåkjent 

utstyr eller enheter som er nødvendige for brukerinspektoratets virksomhet eller bruk av slikt utstyr for personlige formål. 

Et brukerinspektorat, dets øverste ledelse og personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke være direkte 

involvert i konstruksjon, produksjon, markedsføring, installasjon, bruk eller vedlikehold av nevnte trykkpåkjente utstyr eller 

enheter, og heller ikke representere parter som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i noen form for virksomhet som kan 

påvirke deres uavhengige vurdering eller integritet i forbindelse med samsvarsvurderingsvirksomhet de er meldt for. Dette skal 

særlig gjelde rådgivningstjenester. 

5.  Brukerinspektoratene og deres personell skal utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største faglige integritet og 

ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form for press eller 

påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan påvirke deres skjønn eller resultatene av deres samsvarsvurderingsvirksomhet, 

særlig ikke fra personer eller grupper av personer som berøres av resultatene av denne virksomheten. 

6.  Et brukerinspektorat skal kunne utføre alle samsvarsvurderingsoppgaver som det er tillagt i henhold til artikkel 16, og som 

det er meldt for, uansett om disse oppgaver utføres av brukerinspektoratet selv eller på dets vegne og ansvar. 

Et brukerinspektorat skal til enhver tid og for hver framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller kategori av 

trykkpåkjent utstyr som det er meldt for, ha til rådighet 

a) nødvendig personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingen, 

b) nødvendige beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurdering som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta disse 

framgangsmåtene. Inspektoratet skal ha egnede retningslinjer og framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det utfører 

som brukerinspektorat, og annen virksomhet, 

c) nødvendige framgangsmåter for utførelse av virksomheten, som tar behørig hensyn til et foretaks størrelse, i hvilken sektor 

det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det aktuelle produktets teknologi samt produksjonsprosessens 

masse- eller seriepreg.  
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Et brukerinspektorat skal ha de nødvendige midler til på en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative oppgavene 

som er forbundet med samsvarsvurderingsvirksomheten, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr og alle nødvendige anlegg. 

7.  Personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger skal ha 

a) solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderingsorganet er 

meldt for, 

b) tilfredsstillende kunnskap om de kravene som gjelder for vurderingene de utfører, og nødvendige fullmakter til å utføre 

slike vurderinger, 

c) tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, gjeldende 

harmoniserte standarder og relevante bestemmelser i Unionens harmoniseringsregelverk og i nasjonal lovgivning, 

d) kompetanse til å utarbeide sertifikater, dokumenter og rapporter som viser at vurderingene er utført. 

8.  Det skal sikres at brukerinspektoratene, deres øverste ledelse og personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger, er 

upartiske. Brukerinspektoratene skal ikke delta i noen form for virksomhet som kan påvirke deres uavhengighet og integritet i 

forbindelse med kontrollvirksomheten. 

Godtgjøringen til et brukerinspektorats øverste ledelse og til personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger skal ikke 

være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av resultatet av slike vurderinger. 

9.  Brukerinspektoratene skal tegne ansvarsforsikring, med mindre gruppen som de tilhører, påtar seg ansvaret. 

10.  Brukerinspektoratets personell skal være underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de innhenter når de 

utfører sine oppgaver i henhold til artikkel 16 eller enhver internrettslig bestemmelse som gjennomfører disse, unntatt overfor 

vedkommende myndigheter i den medlemsstaten der det utøver sin virksomhet. Eiendomsretten skal vernes. 

11.  Brukerinspektoratene skal delta i eller sikre at deres personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger blir underrettet 

om relevant standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer opprettet i henhold til 

relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk, og skal anvende de forvaltningsvedtak og dokumenter som denne 

gruppens arbeid munner ut i, som generelle retningslinjer. 

Artikkel 26 

Formodning om samsvar for samsvarsvurderingsorganer 

Dersom et samsvarsvurderingsorgan viser at det overholder kriteriene fastsatt i relevante harmoniserte standarder eller deler av 

disse som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal det antas å oppfylle kravene i artikkel 24 

eller artikkel 25 i den utstrekning de gjeldende harmoniserte standardene omfatter disse kravene. 

Artikkel 27 

Samsvarsvurderingsorganers datterforetak og underleverandører 

1.  Dersom et meldt organ, et brukerinspektorat eller et godkjent uavhengig organ overdrar bestemte oppgaver i forbindelse 

med samsvarsvurderingen til en underleverandør eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller datterforetaket 

oppfyller kravene i artikkel 24 eller artikkel 25 og underrette meldermyndigheten om dette. 

2.  Meldte organer, brukerinspektorater og godkjente uavhengige organer skal påta seg det fulle ansvar for de oppgaver som 

blir utført av underleverandører eller datterforetak, uansett hvor disse er etablert.  
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3.  Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke. 

4.  Meldte organer, brukerinspektorater og godkjente uavhengige organer skal kunne stille til rådighet for meldermyndigheten 

de relevante dokumenter om vurderingen av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de oppgavene de har 

utført i henhold til artikkel 14, 15, 16 eller nr. 3.1.2 og 3.1.3 i vedlegg I. 

Artikkel 28 

Søknad om melding 

1.  Et samsvarsvurderingsorgan skal legge fram en søknad om melding for meldermyndigheten i den medlemsstat der det er 

opprettet. 

2.  Søknaden om melding skal ledsages av en beskrivelse av den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de samsvars-

vurderingsmodulene og det trykkpåkjente utstyret som organet hevder å ha kompetanse for, samt eventuelt et akkredite-

ringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan som bekrefter at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene fastsatt i 

artikkel 24 eller 25. 

3.  Dersom det berørte samsvarsvurderingsorgan ikke kan legge fram et akkrediteringsbevis, skal det gi meldermyndigheten 

all den dokumentasjonen som er nødvendig for å kontrollere, bekrefte og regelmessig føre tilsyn med at organet oppfyller 

kravene fastsatt i artikkel 24 eller 25. 

Artikkel 29 

Framgangsmåte for melding 

1.  Meldermyndighetene kan melde bare samsvarsvurderingsorganer som har oppfylt kravene i artikkel 24 eller 25. 

2.  De skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som 

Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

3.  Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomheten, samsvarsvurderingsmodulen 

eller -modulene og det berørte trykkpåkjente utstyret samt relevant attestasjon på kompetanse. 

4.  Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis som nevnt i artikkel 28 nr. 2, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon som bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og de 

ordningene som er innført for å sikre regelmessig tilsyn med organet, og at organet fortsatt vil oppfylle kravene i artikkel 24 

eller 25. 

5.  Det berørte organ kan utøve virksomhet som meldt organ, et godkjent uavhengig organ eller et brukerinspektorat bare 

dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker etter en melding 

dersom et akkrediteringsbevis er brukt, eller innen to måneder for en melding som ikke er basert på slik akkreditering. 

Det er bare et slikt organ som skal anses som et meldt organ, et godkjent uavhengig organ eller et brukerinspektorat i henhold 

til dette direktiv. 

6.  Meldermyndigheten skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuelle senere relevante endringer 

av meldingen.  
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Artikkel 30 

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

1.  Kommisjonen skal tildele et meldt organ et identifikasjonsnummer. 

Den skal tildele organet bare ett slikt nummer selv om det er meldt i henhold til flere unionsrettsakter. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organene som er meldt i henhold til dette direktiv, herunder identifikasjons-

numrene de har fått tildelt, og hvilken virksomhet de er meldt for. 

Kommisjonen skal sørge for at listen ajourføres. 

Artikkel 31 

Lister over godkjente uavhengige organer og brukerinspektorater 

Kommisjonen skal offentliggjøre listen over uavhengige organer og brukerinspektorater som er godkjent i henhold til dette 

direktiv, og hvilke oppgaver de er godkjent for. 

Kommisjonen skal sørge for at listen ajourføres. 

Artikkel 32 

Endringer av meldinger 

1.  Dersom meldermyndigheten har fastslått eller er blitt underrettet om at et meldt organ eller godkjent uavhengig organ ikke 

lenger oppfyller kravene i artikkel 24, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal meldermyndigheten enten begrense, 

midlertidig oppheve eller trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den manglende oppfyllelsen av disse kravene 

eller forpliktelsene er. Meldermyndigheten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette. 

Dersom meldermyndigheten har fastslått eller er blitt underrettet om at et brukerinspektorat ikke lenger oppfyller kravene 

fastsatt i artikkel 25, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal meldermyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve 

eller trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er. 

Meldermyndigheten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette. 

2.  Ved begrensing, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av en melding, eller dersom det meldte organ, det godkjente 

uavhengige organ eller brukerinspektoratet har sluttet sin virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe egnede tiltak for å sikre 

at organets arkiver enten blir behandlet av et annet meldt organ, godkjent uavhengig organ eller brukerinspektorat eller stilles til 

rådighet for de ansvarlige meldermyndighetene og markedstilsynsmyndighetene på deres anmodning. 

Artikkel 33 

Tvil om kompetansen hos meldte organer, godkjente uavhengige organer og brukerinspektorater 

1.  Kommisjonen skal undersøke alle saker der den er i tvil om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om 

kompetansen hos et meldt organ, et godkjent uavhengig organ eller et brukerinspektorat, eller om et meldt organ, et godkjent 

uavhengig organ eller et brukerinspektorat fortsatt oppfyller de kravene og det ansvaret det er underlagt. 

2.  Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommisjonen alle opplysninger i tilknytning til grunnlaget for meldingen 

eller opprettholdelsen av det berørte samsvarsvurderingsorganets kompetanse. 

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger som den innhenter under sine undersøkelser, behandles fortrolig.  
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4.  Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ, et godkjent uavhengig organ eller et brukerinspektorat ikke oppfyller eller 

ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for meldingen, skal den vedta en gjennomføringsrettsakt som anmoder melder-

medlemsstaten om å treffe de nødvendige korrigerende tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av meldingen. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 44 nr. 2. 

Artikkel 34 

Driftsmessige forpliktelser for meldte organer, brukerinspektorater og godkjente uavhengige organer 

1.  Meldte organer, brukerinspektorater og godkjente uavhengige organer skal utføre samsvarsvurderinger i samsvar med 

samsvarsvurderingsoppgavene fastsatt i artikkel 14, 15, 16 eller nr. 3.1.2 og 3.1.3 i vedlegg I. 

2.  Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i forhold til målet, slik at markedsdeltakere ikke pålegges 

unødvendige byrder. 

Samsvarsvurderingsorganene skal utøve sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det 

driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det aktuelle trykkpåkjente utstyrets eller enhetens teknologi samt 

produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. 

I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av nøyaktighet og det vernenivå som kreves for at det trykkpåkjente 

utstyret skal være i samsvar med kravene i dette direktiv. 

3.  Dersom et samsvarsvurderingsorgan finner at en produsent ikke har oppfylt de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I eller tilsvarende harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer 

egnede korrigerende tiltak, og ikke utstede et samsvarssertifikat. 

4.  Dersom et samsvarsvurderingsorgan i forbindelse med kontroll av samsvar etter utstedelsen av et sertifikat finner at det 

trykkpåkjente utstyret ikke lenger er i samsvar med kravene, skal det kreve at produsenten treffer hensiktsmessige korrigerende 

tiltak, og om nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet. 

5.  Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom de ikke har den ønskede virkningen, skal samsvarsvurderingsorganet 

begrense, midlertidig oppheve eller trekke eventuelle sertifikater tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig. 

Artikkel 35 

Klager på beslutninger truffet av meldte organer, godkjente uavhengige organer og brukerinspektorater 

Medlemsstatene skal sikre at framgangsmåter ved klage på beslutninger truffet av meldte organer, godkjente uavhengige 

organer og brukerinspektorater, er tilgjengelig. 

Artikkel 36 

Opplysningsplikt for meldte organer, godkjente uavhengige organer og brukerinspektorater 

1.  Meldte organer, godkjente uavhengige organer og brukerinspektorater skal underrette meldermyndigheten om 

a) alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av et sertifikat, 

b) alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller vilkårene for melding,  
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c) alle anmodninger de har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene som gjelder opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomhet, 

d) på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er utført innenfor det området som omfattes av organets melding, samt 

all annen virksomhet som er utøvd, herunder virksomhet og underleveranser over landegrensene. 

2.  Meldte organer, godkjente uavhengige organer og brukerinspektorater skal gi de andre organene som er meldt i henhold til 

dette direktiv, og som utfører tilsvarende former for samsvarsvurdering som omfatter det samme trykkpåkjente utstyret, alle 

relevante opplysninger om spørsmål knyttet til negative, og på anmodning, positive resultater av samsvarsvurderinger. 

Artikkel 37 

Erfaringsutveksling 

Kommisjonen skal sørge for at det utveksles erfaring mellom medlemsstatenes nasjonale myndigheter som har ansvar for 

meldingspolitikk. 

Artikkel 38 

Samordning av meldte organer, godkjente uavhengige organer og brukerinspektorater 

Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning og samarbeid mellom samsvarsvurderingsorganer som er meldt i henhold til 

dette direktiv, iverksettes og forvaltes på en egnet måte i form av en eller flere sektorgrupper av samsvarsvurderingsorganer. 

Medlemsstatene skal sørge for at de samsvarsvurderingsorganene de har meldt, deltar i denne eller disse gruppenes arbeid, 

enten direkte eller gjennom utpekte representanter. 

KAPITTEL 5 

TILSYN MED UNIONSMARKEDET, KONTROLL AV TRYKKPÅKJENT UTSTYR OG ENHETER SOM INNFØRES PÅ 

UNIONSMARKEDET OG FRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 39 

Tilsyn med unionsmarkedet og kontroll av trykkpåkjent utstyr og enheter som innføres på unionsmarkedet 

Artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16–29 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på trykkpåkjent utstyr og enheter som 

omfattes av artikkel 1 i dette direktiv. 

Artikkel 40 

Framgangsmåte for håndtering av trykkpåkjent utstyr eller enheter som utgjør en risiko på nasjonalt plan 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat har tilstrekkelige grunner til å anta at trykkpåkjent utstyr eller 

enheter som omfattes av dette direktiv, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller for husdyr eller eiendom, skal 

de utføre en vurdering av det berørte trykkpåkjente utstyret eller enheten som omfatter alle relevante krav fastsatt i dette 

direktiv. De berørte markedsdeltakerne skal samarbeide med markedstilsynsmyndighetene for dette formål etter behov. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med vurderingen nevnt i første ledd finner at det trykkpåkjente utstyret eller 

enheten ikke er i samsvar med kravene i dette direktiv, skal de omgående kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle 

egnede korrigerende tiltak for å bringe det trykkpåkjente utstyret eller enheten i samsvar med disse kravene, trekke tilbake eller 

tilbakekalle utstyret eller enheten fra markedet innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art. 

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det relevante meldte organ om dette.  
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Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

2.  Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale territorium, 

skal de underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om de tiltak de har pålagt 

markedsdeltakeren å treffe. 

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende tiltak er truffet med hensyn til alt berørt trykkpåkjent utstyr og 

alle berørte enheter som denne har gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

4.  Dersom den berørte markedsdeltakeren ikke treffer fyllestgjørende korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet 

ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøring av det 

trykkpåkjente utstyret eller enheten på deres nasjonale marked, trekke utstyret eller enheten tilbake fra dette markedet eller 

tilbakekalle det/den. 

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene. 

5.  Opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd skal omfatte alle tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er 

nødvendige for å kunne identifisere utstyr eller enheter som ikke oppfyller kravene, utstyret eller enhetens opprinnelse, det 

påståtte manglende samsvarets art og hvilken risiko som er involvert, arten og varigheten av de nasjonale tiltakene som er 

truffet og de argumentene som den berørte markedsdeltakeren har framsatt. Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om 

det manglende samsvaret skyldes 

a) at utstyret eller enheten ikke oppfyller kravene med hensyn til personers helse eller sikkerhet, eller med hensyn til vern av 

husdyr eller eiendom, eller 

b) mangler ved de harmoniserte standarder nevnt i artikkel 12 og som danner grunnlag for en samsvarsformodning. 

6.  Andre medlemsstater enn den medlemsstaten som innledet framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal omgående 

underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuelle tiltak som er truffet, om eventuelle tilleggsopplysninger de 

måtte ha om det berørte utstyrets eller enhetens manglende samsvar samt om eventuelle innvendinger de måtte ha mot det 

vedtatte nasjonale tiltak. 

7.  Dersom det innen tre måneder etter mottak av opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd ikke er kommet innvendinger fra 

enten en medlemsstat eller Kommisjonen når det gjelder et midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal nevnte tiltak anses 

som berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sørge for at det uten opphold treffes egnede begrensende tiltak med hensyn til det berørte utstyret 

eller enheten, for eksempel at utstyret eller enheten trekkes tilbake fra markedet. 

Artikkel 41 

Unionens framgangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det etter at framgangsmåten fastsatt i artikkel 40 nr. 3 og 4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av 

en medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen uten 

opphold innlede samråd med medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale tiltaket. 

Kommisjonen skal på grunnlag av resultatene av denne vurderingen vedta en gjennomføringsrettsakt som fastslår om det 

nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke.  
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Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstater og umiddelbart oversende den til dem og til den eller de berørte 

markedsdeltakerne. 

2.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal alle medlemsstater treffe de nødvendige tiltak for å sikre at 

utstyret eller enheten som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake fra deres marked, og underrette Kommisjonen om dette. 

Dersom det nasjonale tiltaket anses som uberettiget, skal den berørte medlemsstat trekke tiltaket tilbake. 

3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og utstyret eller enhetens manglende samsvar tilskrives mangler ved de 

harmoniserte standarder nevnt i artikkel 40 nr. 5 bokstav b) i dette direktiv, skal Kommisjonen anvende framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012. 

Artikkel 42 

Trykkpåkjent utstyr eller enheter som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko 

1.  Når en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i henhold til artikkel 40 nr. 1 kommer til at trykkpåkjent utstyr eller en 

enhet, selv om det eller den er i samsvar med dette direktiv, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller for husdyr 

eller eiendom, skal medlemsstaten kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle egnede tiltak for å sikre at det berørte 

utstyret eller enheten ikke lenger utgjør noen risiko når det eller den bringes i omsetning, eller for å trekke tilbake eller 

tilbakekalle utstyret eller enheten fra markedet innen et rimelig tidsrom som medlemsstaten fastsetter ut fra risikoens art. 

2.  Markedsdeltakeren skal sikre at korrigerende tiltak treffes med hensyn til alt det berørte utstyret eller enhetene som den 

har gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

3.  Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene. De nevnte opplysningene skal 

inneholde alle tilgjengelig detaljer, særlig de opplysningene som er nødvendige for å identifisere det berørte trykkpåkjente 

utstyret eller enheten, utstyrets eller enhetens opprinnelse og forsyningskjede, den risiko utstyret eller enheten utgjør samt arten 

og varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet. 

4.  Kommisjonen skal uten opphold rådføre seg med medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og vurdere 

de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen treffe beslutning, 

gjennom gjennomføringsrettsakter, om hvorvidt tiltaket er berettiget eller ikke, og om nødvendig foreslå egnede tiltak. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummer skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 44 nr. 3. 

Når det foreligger behørig begrunnede tvingende hasteårsaker knyttet til vern av menneskers helse og sikkerhet eller vern av 

husdyr eller eiendom, skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar med fram-

gangsmåten nevnt i artikkel 44 nr. 4. 

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene og umiddelbart oversende den til dem og til den eller de 

berørte markedsdeltakerne. 

Artikkel 43 

Formelt manglende samsvar 

1.  Uten at artikkel 40 berøres skal en medlemsstat pålegge den berørte markedsdeltaker å bringe det manglende samsvaret til 

opphør dersom medlemsstaten fastslår et av følgende tilfeller: 

a) CE-merkingen er påsatt i strid med artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008 eller artikkel 19 i dette direktiv,  
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b) CE-merkingen er ikke påsatt, 

c) identifikasjonsnummeret til det meldte organet som er involvert i produksjonskontrollen, er påsatt i strid med artikkel 19 

eller er ikke påsatt, 

d) merkingen og etikettene nevnt i nr. 3.3 i vedlegg I er ikke påsatt eller er påsatt i strid med artikkel 19 eller nr. 3.3 i  

vedlegg I, 

e) det er ikke utarbeidet noen EU-samsvarserklæring, 

f) EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte, 

g) den tekniske dokumentasjonen er enten ikke tilgjengelig eller er ikke fullstendig, 

h) opplysningene nevnt i artikkel 6 nr. 6 eller artikkel 8 nr. 3 mangler, er uriktige eller ufullstendige, 

i) eventuelle andre administrative krav fastsatt i artikkel 6 eller 8 er ikke oppfylt. 

2.  Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer, skal den berørte medlemsstaten treffe alle egnede tiltak for å 

begrense eller forby tilgjengeliggjøring av utstyret eller enheten på markedet eller påse at det eller den blir tilbakekalt eller 

trukket tilbake fra markedet. 

KAPITTEL 6 

KOMITÉFRAMGANGSMÅTE OG DELEGERTE RETTSAKTER 

Artikkel 44 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for trykkpåkjent utstyr. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning 

(EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

4.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 sammenholdt med artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

5.  Kommisjonen skal rådføre seg med komiteen i enhver sak der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til forordning 

(EU) nr. 1025/2012 eller annet unionsregelverk. 

Komiteen kan videre undersøke eventuelle spørsmål i forbindelse med anvendelsen av dette direktiv som reises enten av 

lederen av komiteen eller av en medlemsstats representant i henhold til dens saksbehandlingsregler. 

Artikkel 45 

Delegert myndighet 

1.  For å kunne ta hensyn til nye, svært alvorlige sikkerhetsmessige aspekter skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 46 for å omklassifisere trykkpåkjent utstyr eller enheter med henblikk på å 

a) sikre at trykkpåkjent utstyr eller en gruppe trykkpåkjent utstyr som nevnt i artikkel 4 nr. 3, omfattes av kravene i artikkel 4 

nr. 1,  
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b)  sikre at en enhet eller gruppe enheter som nevnt i artikkel 4 nr. 3, omfattes av kravene i artikkel 4 nr. 2, 

c)  klassifisere trykkpåkjent utstyr eller en gruppe trykkpåkjent utstyr i en annen kategori, som unntak fra kravene i vedlegg II. 

2.  En medlemsstat som er i tvil om sikkerheten ved trykkpåkjent utstyr eller enheter, skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen om sin tvil og gi en begrunnelse for dette. 

3.  Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt skal den foreta en grundig vurdering av risikoene som krever 

omklassifisering. 

Artikkel 46 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 45 skal tillegges Kommisjonen for en periode på fem år fra 

1. juni 2015. Kommisjonen skal senest ni måneder før utløpet av femårsperioden utarbeide en rapport med hensyn til den 

delegerte myndigheten. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 45 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får 

anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. 

Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 45 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet gjør 

innsigelser mot den innen to måneder fra den dag da rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller før utløpet av 

nevnte periode, dersom både Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommisjonen om at de ikke akter å gjøre innsigelse. 

På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

KAPITTEL 7 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 47 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse ved markedsdeltakeres overtredelse av nasjonal 

lovgivning vedtatt i henhold til dette direktiv, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. 

Nevnte regler kan omfatte strafferettslige sanksjoner for alvorlige overtredelser. 

Sanksjonene nevnt i første ledd skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 48 

Overgangsbestemmelser 

1.  Medlemsstatene skal ikke hindre ibruktaking av trykkpåkjent utstyr og enheter som er i samsvar med de regler som 

gjelder på deres territorium på anvendelsesdatoen for direktiv 97/23/EF, og som er brakt i omsetning før 29. mai 2002.  
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2.  Medlemsstatene skal ikke hindre tilgjengeliggjøring på markedet og/eller ibruktaking av trykkpåkjent utstyr eller enheter 

som omfattes av direktiv 97/23/EF, som er i samsvar med nevnte direktiv, og som bringes i omsetning før 19. juli 2016. 

3.  Sertifikater og beslutninger utstedt av godkjente samsvarsvurderingsorganer i samsvar med direktiv 97/23/EF skal være 

gyldige i henhold til dette direktiv. 

Artikkel 49 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 28. februar 2015 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme artikkel 13. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juni 2015. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en erklæring om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter til artikkel 

9 i direktiv 97/23/EF skal forstås som henvisninger til artikkel 13 i dette direktiv. Nærmere regler for henvisningen og ordlyden 

i erklæringen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal innen 18. juli 2016 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

artikkel 2 nr. 15–32, artikkel 6–12, 14, 17 og 18, artikkel 19 nr. 3–5, artikkel 20–43, 47 og 48 og vedlegg I, II, III og IV. De 

skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 19. juli 2016. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en erklæring om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter til 

direktivet som oppheves ved dette direktiv, skal forstås som henvisninger til dette direktiv. Nærmere regler for henvisningen og 

ordlyden i erklæringen fastsettes av medlemsstatene. 

3.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 50 

Oppheving 

Artikkel 9 i Direktiv 97/23/EF utgår med virkning fra 1. juni 2015, uten at det berører medlemsstatenes forpliktelser med 

hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning og datoen for anvendelse av nevnte artikkel, angitt i vedlegg V del B. 

Direktiv 97/23/EF, endret ved rettsaktene oppført i vedlegg V del A, oppheves med virkning fra 19. juli 2016, uten at dette 

berører medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning og datoen for anvendelse av 

direktivet angitt i vedlegg V del B. 

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammenlignings-

tabellen i vedlegg VI. 
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Artikkel 51 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1, artikkel 2 nr. 1–14, artikkel 3, 4, 5, 14, 15 og 16, artikkel 19 nr. 1 og 2 og artikkel 44, 45 og 46 får anvendelse fra 

19. juli 2016. 

Artikkel 52 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 15. mai 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSKRAV 

INNLEDENDE MERKNADER 

1.  Forpliktelsene som følger av de grunnleggende sikkerhetskravene for trykkpåkjent utstyr oppført i dette vedlegg, 

gjelder også for enheter der en tilsvarende risiko eksisterer. 

2.  De grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i dette direktiv er bindende. Forpliktelsene som følger av disse 

grunnleggende sikkerhetskravene gjelder bare dersom den tilsvarende risiko eksisterer for det berørte trykkpåkjente 

utstyret under bruksforhold som produsenten med rimelighet kan forvente. 

3.  Produsenten er forpliktet til å foreta en analyse av farene og risikoene med sikte på å identifisere alle farer og risikoer 

som gjelder dennes utstyr på grunn av trykk, og vedkommende skal deretter ta hensyn til denne analysen når utstyret 

konstrueres og bygges. 

4.  De grunnleggende sikkerhetskravene skal forstås og brukes på en slik måte at det tas hensyn til det nåværende 

utviklingstrinn i teknikken og gjeldende praksis på konstruksjons- og produksjonstidspunktet, samt at det tas tekniske 

og økonomiske hensyn som sikrer høy grad av beskyttelse når det gjelder helse og sikkerhet. 

1.  GENERELT 

1.1  Trykkpåkjent utstyr skal være konstruert, produsert og kontrollert, eventuelt også utstyrt og installert, på en slik måte at 

det er sikkert når det tas i bruk i samsvar med produsentens anvisninger eller under rimelig forutsigbare forhold. 

1.2  Ved valg av den mest hensiktsmessige løsning skal produsenten anvende nedenstående prinsipper i fastlagt rekkefølge: 

— fjerne eller redusere risiko i den grad det rimelig lar seg gjøre, 

— anvende hensiktsmessige vernetiltak mot risiko som ikke kan fjernes, 

— når det er relevant, informere brukere om gjenværende risiko og opplyse om det er nødvendig å treffe særskilte 

tiltak for å redusere risiko ved installasjon og/eller bruk. 

1.3  Når feil bruk er mulig eller klart kan forventes, skal det trykkpåkjente utstyret være konstruert for å forhindre fare pga. 

slik feil bruk, og dersom dette ikke er mulig, skal det angis på en egnet måte at det trykkpåkjente utstyret ikke må 

brukes slik. 

2.  KONSTRUKSJON 

2.1 Generelt 

 Det trykkpåkjente utstyret skal være konstruert korrekt og på en måte som tar hensyn til alle relevante faktorer for å 

sikre at utstyret fungerer sikkert gjennom hele sin forventede levetid. 

 Konstruksjonen skal ha innarbeidet hensiktsmessige sikkerhetsfaktorer ved bruk av omfattende metoder som er 

anerkjent for på en konsekvent måte å ha innebygd tilstrekkelige sikkerhetsmarginer mot alle relevante former for 

svikt. 

2.2. Konstruksjon for tilstrekkelig styrke 

2.2.1  Trykkpåkjent utstyr skal konstrueres for å tåle belastninger ved forutsatt bruk og andre rimelig forutsigbare 

driftsforhold. Det skal særlig tas hensyn til følgende forhold: 

— indre/ytre trykk,  
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— omgivelsestemperatur og driftstemperatur, 

— statisk trykk og innholdets masse under drifts- og prøvingsforhold, 

— belastninger fra trafikk, vind og jordskjelv, 

— reaksjonskrefter og -momenter fra fundamenter, fester, rørledninger m.m., 

— korrosjon og erosjon, materialtretthet osv., 

— nedbryting av ustabile fluider. 

 Forskjellige belastninger som kan forekomme samtidig, skal tas i betraktning, idet det tas hensyn til sannsynligheten for 

at de opptrer samtidig. 

2.2.2  Konstruksjon for tilstrekkelig styrke skal være basert på en av følgende: 

— en beregningsmetode beskrevet i nr. 2.2.3 som hovedregel, om nødvendig supplert med eksperimentell 

konstruksjonsmetode beskrevet i nr. 2.2.4, 

— en eksperimentell konstruksjonsmetode uten beregninger, som beskrevet i nr. 2.2.4, når produktet av høyeste 

tillatte trykk (PS) og volum (V) er mindre enn 6 000 bar·l, eller når produktet PS × DN er mindre enn 3 000 bar. 

2.2.3 Beregningsmetode 

a) Innesluttet t rykk og andre belastninger  

 De tillatte spenninger for trykkpåkjent utstyr må begrenses i forhold til de former for svikt som med rimelighet kan 

forutses å oppstå under driftsforholdene. Av denne grunn må sikkerhetsfaktorer anvendes for helt å fjerne enhver 

usikkerhet som oppstår på grunn av produksjon, faktiske driftsforhold, spenninger, beregningsmodeller samt 

materialegenskaper og -oppførsel. 

 Disse beregningsmetodene må resultere i tilstrekkelige sikkerhetsmarginer, der det er relevant, i samsvar med 

kravene i nr. 7. 

 Kravene nevnt ovenfor kan oppfylles ved bruk av en av følgende relevante metoder, om nødvendig som et tillegg 

til eller i kombinasjon med en annen metode: 

— konstruksjon ved hjelp av formler, 

— konstruksjon ved hjelp av analyser, 

— konstruksjon ved hjelp av bruddmekanikk. 

b) Styrke 

 Hensiktsmessige konstruksjonsberegninger skal brukes for å fastslå det aktuelle trykkpåkjente utstyrets styrke. 

 Følgende gjelder særlig: 

— beregningstrykket må ikke være mindre enn høyeste tillatte trykk og skal ta hensyn til statisk og dynamisk 

fluidtrykk og nedbryting av ustabile fluider. Når en beholder er delt inn i separate trykkamre, skal skilleveggen 

konstrueres på grunnlag av høyest mulig trykk i et kammer og lavest mulig trykk i tilstøtende kammer,  
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— beregningstemperaturer skal ta høyde for hensiktsmessige sikkerhetsmarginer, 

— konstruksjonen skal ta hensiktsmessig hensyn til alle mulige kombinasjoner av temperaturer og trykk som kan 

oppstå under rimelig forutsigbare driftsforhold for utstyret, 

— høyeste spenninger og høyeste spenningskonsentrasjoner skal holdes innenfor sikre grenser. 

— beregning for innesluttet trykk skal på grunnlag av dokumenterte data gjøre bruk av relevante verdier for 

materialets egenskaper og ta hensyn til bestemmelsene i nr. 4 samt til hensiktsmessige sikkerhetsfaktorer. 

Materialegenskaper som det må tas hensyn til når det er relevant, omfatter 

— flytegrense 0,2 % eller en grense ved 1 % forlengelse, avhengig av hva som er hensiktsmessig ved 

beregningstemperatur, 

— strekkfasthet, 

— tidsavhengig styrke, dvs. sigefasthet, 

— materialtretthetsdata, 

— Young-modul (elastisitetsmodul), 

— hensiktsmessig plastisitet, 

— skårslagenergi, 

— bruddstyrke, 

— hensiktsmessige sammenføyningsmetoder må anvendes basert på materialegenskapene, avhengig f.eks. av type 

ikke-destruktiv prøving, materialer som føyes sammen og forutsatte driftsforhold, 

— konstruksjonen må ta behørig hensyn til alle rimelig forutsigbare nedbrytingsprosesser (f.eks. korrosjon, 

siging, materialtretthet) i forhold til tiltenkt bruk av utstyret. Særlig skal oppmerksomhet rettes mot slike 

egenskaper ved konstruksjonen, nevnt i nr. 3.4, som er relevante for utstyrets levetid, f.eks. 

— for siging: teoretisk antall driftstimer ved spesifiserte temperaturer, 

— for materialtretthet: teoretisk antall sykluser ved spesifiserte spenningsnivåer, 

— for korrosjon: teoretisk korrosjonstillegg. 

c) Stabil itet  

 Dersom beregnet godstykkelse ikke gir tilstrekkelig strukturell stabilitet, skal nødvendige tiltak treffes for å rette 

opp dette, også med hensyn til risiko ved transport og håndtering. 

2.2.4 Eksperimentell konstruksjonsmetode 

 Konstruksjonen av utstyret kan valideres, helt eller delvis, gjennom et hensiktsmessig prøvingsprogram utført på et 

representativt utvalg av utstyret eller kategorien av utstyr. 

 Prøvingsprogrammet skal være klart definert før prøving og skal være godkjent av det meldte organ ansvarlig for 

modulen for kontroll av konstruksjonssamsvar, når dette finnes.  
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 Programmet skal definere prøvingsforhold og kriterier for godkjenning eller avslag. De nøyaktige verdiene for 

grunnleggende dimensjoner og egenskaper ved materialene som utgjør utstyret, skal fastslås før prøvingen. 

 Om nødvendig skal det under prøvingene være mulig å observere kritiske punkter på det trykkpåkjente utstyret med 

hensiktsmessig måleutstyr som kan registrere påkjenninger og belastninger med tilstrekkelig presisjon. 

 Prøvingsprogrammet skal omfatte: 

a) En trykkprøving for å kontrollere at utstyret, ved et trykk med en definert sikkerhetsmargin i forhold til høyeste 

tillatte trykk, ikke viser tegn til betydelig lekkasje eller deformasjoner som overskrider en bestemt grense. 

 Trykk under prøving skal bestemmes på grunnlag av forskjeller mellom verdiene for geometriske egenskaper og 

materialegenskaper målt under prøvingsforhold og verdiene anvendt ved beregninger; trykket skal ta hensyn til 

forskjellene mellom prøvings- og konstruksjonstemperaturer. 

b) Ved risiko for siging eller materialtretthet skal hensiktsmessige prøvinger utføres tilpasset utstyrets foreskrevne 

driftsforhold, for eksempel driftstid ved spesifiserte temperaturer, antall sykluser ved spesifiserte spenningsnivåer. 

c) Når det er nødvendig, ytterligere prøvinger av andre forhold nevnt i nr. 2.2.1, som korrosjon, utvendig skade. 

2.3 Bestemmelser for å sikre trygg håndtering og drift 

 Spesifisert driftsmåte for trykkpåkjent utstyr skal være slik at enhver rimelig forventet risiko ved drift av utstyret 

unngås. Særlig skal det, når det er hensiktsmessig, tas hensyn til 

— lukke- og åpningsinnretninger, 

— farlige utslipp fra sikkerhetsventiler, 

— innretninger som hindrer fysisk tilgang til områder under trykk eller vakuum, 

— overflatetemperaturer ved tiltenkt bruk, 

— nedbryting av ustabile fluider. 

 Særlig når trykkpåkjent utstyr har en inspeksjonsluke, skal denne være utstyrt med en automatisk eller manuell 

innretning som gjør det lett for bruker å forsikre seg om at åpning av luken ikke vil utgjøre noen fare. Når luker kan 

åpnes hurtig, skal det trykkpåkjente utstyret dessuten ha en innretning som hindrer slik åpning når trykk eller 

temperatur på fluidet utgjør en fare. 

2.4 Kontrollmetoder 

a) Trykkpåkjent utstyr skal være konstruert på en slik måte at alle nødvendige sikkerhetskontroller kan utføres. 

b) Muligheten til å avgjøre utstyrets indre tilstand skal være til stede når dette er nødvendig for å opprettholde 

sikkerheten ved utstyret; dette gjelder blant annet åpninger som gir fysisk tilgang til det trykkpåkjente utstyrets 

indre, slik at hensiktsmessige inspeksjoner kan bli utført sikkert og ergonomisk. 

c) Andre metoder kan brukes for å sikre det trykkpåkjente utstyrets sikkerhet når 

— utstyret er for lite til å gi fysisk adgang til dets indre,  
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— åpning av det trykkpåkjente utstyret kan forårsake skade på dets indre, 

— det er påvist at utstyrets innhold ikke er skadelig for det materialet som det trykkpåkjente utstyret er laget av, 

og at ingen andre innvendige nedbrytingsprosesser med rimelighet kan forventes. 

2.5 Tømming og utlufting 

 Det trykkpåkjente utstyret skal kunne tømmes og utluftes når det er nødvendig 

— for å hindre skadelige virkninger, som trykkstøt, vakuumkollaps, korrosjon og ukontrollerte kjemiske reaksjoner. 

Det skal tas hensyn til alle faser av drift og prøving, særlig trykkprøving, 

— for å muliggjøre sikker rengjøring, inspeksjon og vedlikehold. 

2.6 Korrosjon eller andre kjemiske påvirkninger 

 Når det er nødvendig, skal det gis tillegg for eller beskyttelse mot korrosjon eller andre kjemiske påvirkninger under 

behørig hensyn til forutsatt og rimelig forventet bruk. 

2.7 Slitasje 

 Dersom det kan oppstå forhold med alvorlig erosjon eller slitasje, skal egnede tiltak treffes for å 

— minimere virkningene av dette ved hensiktsmessig konstruksjon, f.eks. ekstra godstykkelse, eller ved bruk av 

fôringer eller kledningsmaterialer, 

— muliggjøre utskifting av de mest utsatte deler, 

— gjøre oppmerksom på tiltak, omhandlet i bruksanvisningen nevnt i nr. 3.4, som er nødvendige for å sikre 

kontinuerlig sikker bruk. 

2.8 Enheter 

 Enheter skal være slik konstruert at 

— komponenter som monteres sammen, er egnede og pålitelige ved bruk, 

— alle komponenter er korrekt integrert og montert på hensiktsmessig måte. 

2.9 Bestemmelser om påfylling og tømming 

 Dersom det er hensiktsmessig, skal det trykkpåkjente utstyret være konstruert for og være utstyrt med tilbehør, eller 

gjort klar for påmontering av slikt, for å sikre sikker påfylling og tømming, særlig i forbindelse med følgende farer: 

a) ved påfylling: 

— overfylling eller for høyt trykk, særlig med hensyn til fyllingsgrad og damptrykk ved referansetemperatur, 

— ustabilitet i det trykkpåkjente utstyret, 

b) ved tømming: ukontrollert utslipp av fluid under trykk, 

c) ved påfylling eller tømming: risiko ved tilkopling og frakopling.  
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2.10 Beskyttelse mot overskridelse av tillatte grenser for trykkpåkjent utstyr 

 I tilfeller der de tillatte grenser under rimelig forutsigbare forhold kan tenkes å bli overskredet, skal det trykkpåkjente 

utstyret være utstyrt med, eller det må være mulig å utstyre det med, passende verneinnretninger, med mindre utstyret 

er planlagt beskyttet av andre verneinnretninger integrert i enheten. 

 Hvilken innretning eller kombinasjon av slike innretninger som er best egnet, skal bestemmes på grunnlag av det 

aktuelle utstyret eller den aktuelle enheten og aktuelle bruksvilkår. 

 Passende verneinnretninger og kombinasjoner av disse: 

a) sikkerhetstilbehør som definert i artikkel 2 nr. 4, 

b) etter forholdene, hensiktsmessig overvåkingsutstyr som målere og/eller alarmer som gjør det mulig å gripe inn, 

enten automatisk eller manuelt, for å sikre at det trykkpåkjente utstyret holdes innenfor tillatte grenser. 

2.11 Sikkerhetstilbehør 

2.11.1  Sikkerhetstilbehør skal være 

— slik konstruert og bygd at det er pålitelig og egnet til de forutsatte bruksvilkår, og det skal eventuelt tas hensyn til 

vedlikeholds- og prøvingskravene for innretningene, 

— uavhengig av andre funksjoner, bortsett fra når dets sikkerhetsfunksjon ikke kan påvirkes av slike andre 

funksjoner, 

— konstruert i samsvar med hensiktsmessige prinsipper som sikrer egnet og pålitelig beskyttelse. Disse prinsippene 

omfatter særlig feilsikring, redundans, diversifisering og selvdiagnostisering. 

2.11.2 Innretninger for trykkbegrensning 

 Disse innretningene skal være slik konstruert at trykket ikke permanent vil overskride høyeste tillatte trykk (PS); et 

kortvarig trykkstøt i samsvar med spesifikasjoner fastsatt i nr. 7.3 er imidlertid tillatt når dette er hensiktsmessig. 

2.11.3 Temperaturmålere 

 Av sikkerhetshensyn skal slike målere ha en tilstrekkelig reaksjonstid tilpasset målefunksjonen. 

2.12 Ekstern brann 

 Når det er nødvendig, skal trykkpåkjent utstyr være slik konstruert, og når det er hensiktsmessig, være slik utstyrt med 

egnet tilbehør eller klargjort for slikt tilbehør at kravene om skadeavgrensing i tilfelle ekstern brann oppfylles, med 

særlig henblikk på utstyrets tiltenkte bruk. 

3.  PRODUKSJON 

3.1 Produksjonsprosesser 

 Produsenten skal sikre at bestemmelsene fastsatt i prosjekteringsfasen utføres på en kompetent måte ved bruk av 

hensiktsmessige teknikker og metoder, særlig når det gjelder forholdene fastsatt nedenfor. 

3.1.1 Klargjøring av komponenter 

 Klargjøring av komponentene (f.eks. forming og fugetildanning) må ikke føre til skader, sprekker eller endringer i de 

mekaniske egenskapene som kan svekke det trykkpåkjente utstyrets sikkerhet.  



Nr. 77/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

3.1.2 Permanent sammenføyning 

 Permanente sammenføyninger og tilgrensende områder må ikke ha feil verken på overflaten eller innvendig som kan 

svekke utstyrets sikkerhet. 

 Egenskaper ved permanente sammenføyninger skal oppfylle minstekravene angitt for materialene som skal føyes 

sammen, med mindre det er særskilt tatt hensyn til andre relevante egenskaper i konstruksjonsberegningene. 

 For trykkpåkjent utstyr skal permanent sammenføyning av komponenter som bidrar til utstyrets trykkmotstand, og av 

deler som blir direkte festet til disse komponentene, utføres av kvalifisert personell i samsvar med egnede 

arbeidsmetoder. 

 For trykkpåkjent utstyr i kategori II, III og IV skal arbeidsmetoder og personell være godkjent av en kompetent 

tredjemann som, etter produsentens valg, kan være 

— et meldt organ, 

— et uavhengig organ godkjent av en medlemsstat som fastsatt i artikkel 20. 

 For å kunne foreta disse godkjenningene skal tredjemann utføre kontroller og prøvinger som fastsatt i relevante 

harmoniserte standarder eller tilsvarende kontroller eller prøvinger, eller få dem utført. 

3.1.3 Ikke-destruktive prøvinger 

 Ikke-destruktive prøvinger av permanente sammenføyninger skal utføres av kvalifisert personell. For trykkpåkjent 

utstyr i kategori III og IV skal personellet være godkjent av et uavhengig organ som er godkjent av en medlemsstat i 

henhold til artikkel 20. 

3.1.4 Varmebehandling 

 Dersom det foreligger en risiko for at produksjonsprosessen vil forandre materialegenskapene i en slik grad at det vil 

svekke sikkerheten ved det trykkpåkjente utstyret, skal det gjøres bruk av hensiktsmessig varmebehandling i de 

produksjonsfasene der dette er egnet. 

3.1.5 Sporbarhet 

 Egnede framgangsmåter skal innføres og holdes vedlike for å gjøre det mulig å identifisere materialer som inngår i 

komponenter som bidrar til utstyrets trykkmotstand, fra mottak, gjennom produksjon og fram til sluttkontroll av det 

produserte trykkpåkjente utstyret. 

3.2 Avsluttende verifisering 

 Trykkpåkjent utstyr skal gjennomgå en avsluttende verifisering som beskrevet nedenfor. 

3.2.1 Sluttkontroll 

 Trykkpåkjent utstyr skal gjennomgå en sluttkontroll for, visuelt og ved gjennomgåelse av medfølgende dokumentasjon, 

å vurdere samsvar med krav i direktivet. Det kan tas hensyn til prøving utført under produksjonen. Så langt det er 

nødvendig av sikkerhetsgrunner, skal sluttkontrollen bestå av en innvendig og utvendig kontroll av hver enkelt del av 

utstyret, om nødvendig under produksjonen (f.eks. når inspeksjon under sluttkontrollen ikke lenger er mulig). 

3.2.2 Trykkprøving 

 Avsluttende verifisering av trykkpåkjent utstyr skal omfatte en prøving av innesluttet trykk, noe som normalt vil være i 

form av en vanntrykkprøving med et trykk som svarer til minst verdien fastsatt i nr. 7.4 når det er hensiktsmessig.  
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 For serieprodusert trykkpåkjent utstyr i kategori I kan denne prøvingen utføres på et statistisk grunnlag. 

 Dersom vanntrykkprøving er skadelig eller lite praktisk, kan annen anerkjent prøving benyttes. Ved bruk av andre 

prøvinger enn vanntrykkprøving skal utfyllende tiltak, som ikke-destruktive prøvinger eller andre likeverdige metoder, 

anvendes før slike prøvinger utføres. 

3.2.3 Kontroll av sikkerhetsinnretninger 

 For enheter skal den avsluttende verifiseringen også omfatte en kontroll av sikkerhetsinnretninger for å kontrollere fullt 

samsvar med kravene omhandlet i nr. 2.10. 

3.3 Merking 

 I tillegg til CE-merkingen nevnt i artikkel 18 og 19, og opplysningene som skal gis i henhold til artikkel 6 nr. 6 og 8 

nr. 3, skal følgende opplysninger også gis: 

a) for alt trykkpåkjent utstyr: 

— produksjonsår, 

— identifisering av det trykkpåkjente utstyret etter art, f.eks. type, identifikasjon av serie eller parti, og 

serienummer, 

— grunnleggende høyeste/laveste tillatte grenser. 

b)  avhengig av type trykkpåkjent utstyr, tilleggsopplysninger som er nødvendige for sikker installasjon, drift eller 

bruk, og eventuelt vedlikehold og periodisk kontroll, som 

— det trykkpåkjente utstyrets volum (V) i liter (l), 

— rørledningers nominelle størrelse (DN), 

— anvendt prøvingstrykk (PT) i bar, med dato, 

— innstilt åpningstrykk på sikkerhetsinnretninger i bar, 

— det trykkpåkjente utstyrets ytelse i kW, 

— tilførselsspenning i V (volt), 

— tiltenkt bruk, 

— fyllingsgrad i kg/l, 

— høyeste fyllingsmasse i kg, 

— tara i kg, 

— fluidgruppe.  
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c) dersom det er nødvendig, skal det trykkpåkjente utstyret påsettes advarsler som påpeker feil bruk som erfarings-

messig kan forekomme. 

 Opplysningene nevnt i bokstav a), b) og c) skal være oppgitt på det trykkpåkjente utstyret eller på en merkeplate godt 

festet til dette, med følgende unntak: 

— hensiktsmessig dokumentasjon kan eventuelt brukes for å unngå gjentatt merking av enkeltdeler, f.eks. 

rørkomponenter, som skal brukes i samme enhet, 

— når trykkpåkjent utstyr, f.eks. tilbehør, er for lite, kan opplysningene oppgis på en etikett festet til det trykkpåkjente 

utstyret, 

— etiketter eller andre hensiktsmessige midler kan anvendes for å opplyse om masse som må påfylles og advarslene 

nevnt i bokstav c), forutsatt at merkingen er leselig i det aktuelle tidsrom. 

3.4 Bruksanvisning 

a) Når det trykkpåkjente utstyret gjøres tilgjengelig på markedet, skal det, så langt det er relevant, ledsages av en 

bruksanvisning som omfatter all nødvendig informasjon om sikkerhet ved 

— montering, herunder sammensetting av forskjellige trykkpåkjente komponenter, 

— ibruktaking, 

— bruk, 

— vedlikehold, herunder kontroller som skal utføres av bruker. 

b) Bruksanvisninger skal inneholde opplysninger påsatt det trykkpåkjente utstyret i samsvar med nr. 3.3, med unntak 

av serienummer, og skal ledsages av eventuelle tekniske dokumenter, tegninger og diagrammer som er nødvendige 

for å forstå bruksanvisningen. 

c) Bruksanvisninger skal eventuelt også vise til risikoer som oppstår ved feil bruk, i samsvar med nr. 1.3, og til 

særskilte trekk ved konstruksjonen, i samsvar med nr. 2.2.3. 

4.  MATERIALER 

 Materialer brukt til produksjon av trykkpåkjent utstyr skal være egnet for slik bruk ved forventet levetid, med mindre 

det forutsettes at det må skiftes. 

 Sveisemateriale og annet skjøtemateriale skal bare oppfylle relevante krav i nr. 4.1, nr. 4.2 bokstav a) og nr. 4.3 første 

ledd på en hensiktsmessig måte, både individuelt og i en sammenføyd konstruksjon. 

4.1  Materialer til trykkpåkjente deler skal 

a) ha egenskaper som er hensiktsmessige under alle driftsforhold som med rimelighet kan forventes, og for alle 

prøvingsforhold; særlig skal de ha tilstrekkelig duktilitet og seighet. Dersom det er relevant, skal materialegenskapene 

oppfylle kravene i nr. 7.5. Videre skal det om nødvendig tas særlig hensyn ved valg av materialer for å unngå 

sprøbrudd; når sprø materialer av særlige grunner må brukes, skal det treffes hensiktsmessige tiltak, 

b) være tilstrekkelig motstandsdyktige mot kjemiske påvirkninger fra fluider som finnes i det trykkpåkjente utstyret; 

kjemiske og fysiske egenskaper som er nødvendige for driftssikkerheten, må ikke bli vesentlig påvirket innenfor 

utstyrets forventede levetid,  
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c) ikke påvirkes i vesentlig grad av aldring, 

d) være egnet til forutsatte bearbeidingsmetoder, 

e) slik utvelges at alvorlige negative virkninger unngås når forskjellige materialer blir satt sammen. 

4.2  Produsenten av det trykkpåkjente utstyret skal 

a) på en hensiktsmessig måte definere de verdier som er nødvendige for konstruksjonsberegningene nevnt i nr. 2.2.3 

og de grunnleggende materialegenskapene og bruksvilkårene nevnt i nr. 4.1, 

b) opplyse i den tekniske dokumentasjon om på hvilken av følgende måter materialspesifikasjoner er i samsvar med 

dette direktiv: 

— ved bruk av materialer i samsvar med harmoniserte standarder, 

— ved bruk av materialer som omfattes av en europeisk godkjenning for bruk i trykkpåkjent utstyr i samsvar med 

artikkel 15, 

— ved en særskilt vurdering av materialene, 

c) for trykkpåkjent utstyr i kategori III og IV skal en særskilt vurdering av den særskilte vurdering av materialene 

utføres av det meldte organ med ansvar for framgangsmåter for samsvarsvurdering av det trykkpåkjente utstyret. 

4.3  Utstyrsprodusenten skal treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at materialer som brukes, er i samsvar med påkrevde 

spesifikasjoner. Særlig skal dokumentasjon fra materialprodusenten som attesterer at gitte krav er oppfylt, framskaffes 

for alle materialer. 

 For trykkpåkjente hoveddeler for utstyr i kategori II, III og IV skal denne attesteringen gis i form av et sertifikat fra en 

særskilt produktkontroll. 

 Når en materialprodusent har et hensiktsmessig system for kvalitetssikring, som er sertifisert av vedkommende organ 

etablert i Unionen og har gjennomgått en egen vurdering for materialer, skal det antas at sertifikater utstedt av 

produsenten attesterer samsvar med relevante krav i dette nummer. 

SÆRLIGE KRAV TIL VISSE TYPER TRYKKPÅKJENT UTSTYR 

I tillegg til kravene i nr. 1–4 får følgende krav anvendelse for trykkpåkjent utstyr som omfattes av nr. 5 og 6. 

5.  FYRT ELLER PÅ ANDRE MÅTER OPPVARMET TRYKKPÅKJENT UTSTYR MED RISIKO FOR OVEROPPHETING SOM 

NEVNT I ARTIKKEL 4 NR. 1 

 Dette trykkpåkjente utstyret omfatter 

— utstyr til produksjon av damp og varmtvann som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), som fyrte damp- og 

varmtvannskjeler, overhetere og ettervarmere, spillvarmekjeler, forbrenningskjeler for avfall, elektrisk oppvarmede 

kjeler med elektroder eller varmekolber, trykkokere, sammen med deres tilbehør, og når det er relevant, deres 

systemer for behandling av matevann og tilførsel av brensel, 

— prosessoppvarmingsutstyr til annet enn produksjon av damp og varmtvann som faller inn under artikkel 4 nr. 1 

bokstav a), som innretninger for oppvarming ved kjemiske eller andre lignende prosesser og trykkpåkjent utstyr til 

behandling av næringsmidler.  
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 Dette trykkpåkjente utstyret skal være beregnet, konstruert og produsert med henblikk på å unngå eller minimere risiko 

for et vesentlig tap av innesluttet trykk pga. overoppheting. Når det er relevant, skal det særlig påses 

a) at hensiktsmessige sikringsinnretninger finnes som begrenser driftsparametrer som varmetilførsel og -uttak, og 

eventuelt fluidnivå, for å unngå enhver risiko for lokal eller generell overoppheting, 

b) at prøvetakingspunkter finnes når dette kreves for å vurdere fluidets egenskaper, slik at risiko forbundet med 

avleiringer og/eller korrosjon unngås, 

c) at tilstrekkelige tiltak treffes for å unngå risiko for skader fra avleiringer, 

d) at muligheten for sikker fjerning av restvarme etter avstengning finnes, 

e) at tiltak er truffet for å unngå farlig oppsamling av antennelige blandinger av brennbare stoffer og luft eller 

tilbakeslag fra flamme. 

6.  RØRLEDNINGER SOM NEVNT I ARTIKKEL 4 NR. 1 BOKSTAV C) 

 Utformingen og konstruksjonen skal sikre 

a) at risiko for overbelastning som følge av uakseptable frie bevegelser eller for store belastninger, f.eks. på flenser, 

koplinger, sugepumper eller slanger, blir tilstrekkelig kontrollert ved hjelp av f.eks. støtte, fastspenning, forankring, 

innretting og forspenning, 

b) at det er gitt mulighet for tømming og fjerning av avleiringer på lavtliggende steder for å unngå skade fra trykkstøt 

eller korrosjon når det er en mulighet for at kondensasjon kan oppstå innvendig i rør for gassformige fluider, 

c) at nødvendig hensyn er tatt til mulig skade fra turbulens og virveldannelse; de relevante deler av nr. 2.7 får 

anvendelse, 

d) at nødvendig hensyn er tatt til risikoen for materialtretthet pga. vibrasjoner i rør, 

e) at det er gitt anledning til å isolere uttaksrør av en størrelse som representerer en betydelig risiko, når rørledningene 

inneholder fluider i gruppe 1, 

f) at risiko for utilsiktet utslipp er redusert til et minstemål; punkter for uttak må være tydelig merket på den 

permanente siden og vise hvilket fluid de inneholder, 

g) at plassering av og løp for nedgravde rørledninger minst er nedtegnet i den tekniske dokumentasjonen for at 

vedlikehold, kontroll og reparasjon kan utføres sikkert. 

7.  SÆRLIGE KVANTITATIVE KRAV FOR VISSE TYPER TRYKKPÅKJENT UTSTYR 

 Følgende bestemmelser gjelder som hovedregel. Når de imidlertid ikke anvendes, herunder i tilfeller der materialer 

ikke særskilt er nevnt og det ikke er anvendt harmonisert standard, skal produsenten vise at hensiktsmessige tiltak er 

iverksatt for å oppnå et tilsvarende samlet sikkerhetsnivå. 

 Bestemmelser fastsatt i dette nummer utfyller de grunnleggende sikkerhetskravene i nr. 1–6 for det trykkpåkjente 

utstyret bestemmelsene får anvendelse på.  
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7.1 Tillatte spenninger 

7.1.1 Symboler 

 Re/t, flytegrense, betegner verdien ved beregningstemperatur på 

— øvre flytegrense for materialer med en øvre og nedre flytegrense, 

— 1 % forlengelse for austenittisk stål og ulegert aluminium, 

—  0,2 % forlengelse i andre tilfeller. 

 Rm/20 betegner minsteverdi for strekkfasthet ved 20 °C. 

 Rm/t betegner strekkfasthet ved beregningstemperaturen. 

7.1.2  Den tillatte generelle membranspenningen for hovedsakelig statistiske belastninger og for temperaturer utenfor de 

verdier der siging er betydelig skal, avhengig av hvilket materiale som er brukt, ikke overstige den minste av følgende 

verdier: 

— for ferrittisk stål, herunder normalisert (normalisert valset) stål, men ikke finkornstål og særskilt varmebehandlet 

stål, 2/3 av Re/t og 5/12 av Rm/20, 

— for austenittisk stål: 

— dersom bruddforlengelsen overstiger 30 %, 2/3 av Re/t, 

— eller, alternativt, og dersom bruddforlengelsen overstiger 35 %, 5/6 av Re/t og 1/3 av Rm/t, 

— for ulegert eller lavlegert støpestål, 10/19 av Re/t og 1/3 av Rm/20, 

— for aluminium, 2/3 av Re/t, 

— for aluminiumslegeringer, unntatt utskillingsherdede legeringer 2/3 av Re/t og 5/12 av Rm/20. 

7.2 Sveisefaktorer 

 For sveisesømmer skal faktoren ikke overstige følgende verdier: 

— for utstyr som gjennomgår destruktive eller ikke-destruktive prøvinger som bekrefter at samtlige sveisesømmer er 

uten betydelige mangler: 1, 

— for utstyr som gjennomgår tilfeldige ikke-destruktiv prøvinger: 0,85, 

— for utstyr som ikke gjennomgår annen ikke-destruktiv prøving enn en visuell kontroll: 0,7. 

 Om nødvendig skal det tas hensyn til type spenning og mekaniske og teknologiske egenskaper ved sveisesømmen. 

7.3 Trykkbegrensningsinnretninger, særlig for trykkbeholdere 

 Det kortvarige trykkstøtet nevnt i nr. 2.11.2 skal holdes innenfor 10 % av høyeste tillatte trykk. 
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7.4 Trykk under vanntrykkprøving 

 For trykkbeholdere skal trykket under vanntrykkprøvingen nevnt i nr. 3.2.2 tilsvare den største av følgende verdier: 

— enten den maksimale belastning som det trykkpåkjente utstyret kan bli utsatt for under drift med henblikk på dets 

høyeste tillatte trykk og høyeste tillatte temperatur multiplisert med faktoren 1,25, eller 

— høyeste tillatte trykk multiplisert med faktoren 1,43. 

7.5 Materialegenskaper 

 Med mindre andre verdier er påkrevd i samsvar med andre kriterier som det skal tas hensyn til, anses stål som 

tilstrekkelig duktilt til å oppfylle bestemmelsene i nr. 4.1 bokstav a) dersom dets bruddforlengelse under en normert 

strekkprøving ikke er mindre enn 14 % og dersom dets bruddforlengelse målt på et ISO V-prøvestykke ikke er mindre 

enn 27 J ved en temperatur som er høyst 20 °C, men ikke høyere enn laveste forutsatte driftstemperatur. 

 _____  
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VEDLEGG II 

TABELLER FOR SAMSVARSVURDERING 

1.  Henvisninger i tabellene til kategorier av moduler er som følger: 

I = Modul A 

II = Modul A2, D1, E1 

III = Modul B (konstruksjonstype) + D, B (konstruksjonstype) + F, B (produksjonstype) + E, B (produksjonstype)  

+ C2, H 

IV = Modul B (produksjonstype) + D, B (produksjonstype) + F, G, H1 

2.  Sikkerhetstilbehør som definert i artikkel 2 nr. 4 og nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav d), er klassifisert i kategori IV. Som et 

unntak kan imidlertid sikkerhetstilbehør produsert for særskilt utstyr klassifiseres i samme kategori som utstyret det skal 

beskytte. 

3.  Trykkpåkjent tilbehør som definert i artikkel 2 nr. 5 og nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav d), er klassifisert på grunnlag av 

— dets høyeste tillatte trykk PS, 

— dets volum V eller dets nominelle størrelse DN, etter hva som er hensiktsmessig, 

— fluidgruppen det er beregnet på. 

 Den relevante tabell for beholdere og rørledninger skal brukes for å avgjøre kategorien for samsvarsvurdering. 

 Når både volum og nominell størrelse anses som relevant for første ledd annet strekpunkt, skal det trykkpåkjente tilbehøret 

klassifiseres i høyeste kategori. 

4.  Avgrensningslinjene i følgende tabeller for samsvarsvurdering viser øvre verdi for hver kategori. 

 

Tabell 1 

Beholdere nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i) første strekpunkt 

Artikkel 4 nr. 3 



Nr. 77/286 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Som et unntak skal beholdere beregnet på ustabil gass som ellers plasseres i kategori I eller II på grunnlag av tabell 1, 

klassifiseres i kategori III.  

 

Tabell 2 

Beholdere nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i) annet strekpunkt 

Som et unntak skal bærbare brannslokkingsapparater og flasker til pusteapparater minst klassifiseres i kategori III. 

 

Tabell 3 

Beholdere nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) ii) første strekpunkt  

Artikkel 4 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 3 
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Tabell 4 

Beholdere nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) ii) annet strekpunkt 

Som et unntak skal enheter forutsatt brukt til produksjon av varmt vann, som nevnt i artikkel 4 nr. 2 annet ledd, enten 

gjennomgå en EU-typeprøving (Modul B – konstruksjonstype) for kontroll av samsvar med grunnleggende krav nevnt i 

vedlegg I nr. 2.10, 2.11, 3.4 og nr. 5 bokstav a) og d), eller en fullstendig kvalitetssikring (Modul H). 

 

Tabell 5 

Trykkpåkjent utstyr nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b)  

Artikkel 4 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 3 
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Som et unntak skal konstruksjonen på trykkokere gjennomgå en framgangsmåte for samsvarsvurdering som minst svarer til 

en av modulene i kategori III. 

 

Tabell 6 

Rørledninger omhandlet i artikkel 4 nr. 1 bokstav c) i) første strekpunkt 

Som et unntak skal rørledninger beregnet på ustabile gasser som ellers plasseres i kategori I eller II på grunnlag av tabell 6, 

klassifiseres i kategori III. 

 

Tabell 7 

Rørledninger omhandlet i artikkel 4 nr. 1 bokstav c) i) annet strekpunkt  

Artikkel 4 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 3 
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Som et unntak skal alle rørledninger som inneholder fluider med en temperatur på over 350 °C, og som ellers plasseres i 

kategori II på grunnlag av tabell 7, klassifiseres i kategori III. 

 

Tabell 8 

Rørledninger omhandlet i artikkel 4 nr. 1 bokstav c) ii) første strekpunkt 

 

Tabell 9 

Rørledninger omhandlet i artikkel 4 nr. 1 bokstav c) i) annet strekpunkt 

 _____  

Artikkel 4 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 3 
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VEDLEGG III 

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING 

De forpliktelsene som følger av bestemmelser om trykkpåkjent utstyr i dette vedlegg, gjelder også for enheter. 

1.  MODUL A: (INTERN PRODUKSJONSKONTROLL) 

1.  «Intern produksjonskontroll» er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene 

fastsatt i nr. 2, 3 og 4, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte trykkpåkjente utstyret oppfyller kravene i dette 

direktiv. 

2. Teknisk dokumentasjon 

 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. 

 Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om det trykkpåkjente utstyret er i samsvar med de relevante 

kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko(ene). Den tekniske dokumentasjonen skal angi 

gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, omfatte det trykkpåkjente utstyrets konstruksjon, 

produksjon og virkemåte. Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant, inneholde minst følgende: 

— en generell beskrivelse av det trykkpåkjente utstyret, 

— konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over komponenter, delenheter, kretser, osv., 

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og oversiktene og det trykkpåkjente utstyrets 

virkemåte, 

— en liste over de harmoniserte standardene som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, 

anvendt delvis eller i sin helhet, og en beskrivelse av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende 

sikkerhetskravene i dette direktiv når disse harmoniserte standardene ikke er blitt anvendt. I tilfeller der harmoniserte 

standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt, 

— resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m., 

— prøvingsrapporter. 

3. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at det trykkpåkjente 

utstyret som produseres, er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 og med kravene i dette direktiv. 

4. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

4.1  Produsenten skal påsette CE-merkingen på hver enkelt trykkpåkjent innretning som oppfyller gjeldende krav i dette 

direktiv. 

4.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for en modell av det trykkpåkjente utstyret, oppbevare den 

sammen med den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for nasjonale myndigheter i ti år etter at det 

trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning. I EU-samsvarserklæringen skal det angis hvilket trykkpåkjent utstyr den er 

utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.  
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5. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 4 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, 

forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

2.  MODUL A2: INTERN PRODUKSJONSKONTROLL OG OVERVÅKET KONTROLL AV TRYKKPÅKJENT UTSTYR MED 

TILFELDIGE MELLOMROM 

1.  «Intern produksjonskontroll og overvåket kontroll av trykkpåkjent utstyr med tilfeldige mellomrom» er den framgangs-

måten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3, 4 og 5, og sikrer og erklærer som 

eneansvarlig at det berørte trykkpåkjente utstyret oppfyller kravene i dette direktiv. 

2. Teknisk dokumentasjon 

 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om det 

trykkpåkjente utstyret er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av 

risikoen(e). Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, 

dekke det trykkpåkjente utstyrets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant, 

minst inneholde følgende elementer: 

— en generell beskrivelse av det trykkpåkjente utstyret, 

— konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over komponenter, delenheter, kretser, osv., 

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og oversiktene og det trykkpåkjente utstyrets 

virkemåte, 

— en liste over de harmoniserte standardene som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, 

anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende 

sikkerhetskravene i dette direktiv når disse harmoniserte standardene ikke er blitt anvendt. I tilfeller der harmoniserte 

standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt, 

— resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m., og 

— prøvingsrapporter. 

3. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at det trykkpåkjente 

utstyret som produseres, er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 og med relevante krav i dette 

direktiv. 

4. Avsluttende verifisering og kontroll av trykkpåkjent utstyr 

 Produsenten skal foreta en avsluttende verifisering av det trykkpåkjente utstyret, som det skal føres tilsyn med ved hjelp 

av uanmeldte besøk fra et meldt organ valgt av produsenten. 

 Det meldte organ skal utføre eller besørge utført produktkontroller med tilfeldige mellomrom fastsatt av organet, for å 

kontrollere kvaliteten på den interne kontrollen av det trykkpåkjente utstyret, idet det tas hensyn til blant annet hvor 

teknologisk komplekst det trykkpåkjente utstyret er, og produksjonsmengden. 

 Ved slike uanmeldte besøk skal det meldte organ 

— sikre at produsenten virkelig utfører en avsluttende verifisering i samsvar med nr. 3.2 i vedlegg I,  
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— ta stikkprøver av trykkpåkjent utstyr hentet fra produksjonssted eller lager med henblikk på å gjennomføre kontroller. 

Det meldte organ vurderer antallet det skal tas stikkprøver av, og om det er nødvendig å utføre, eller få utført, hele 

eller deler av den avsluttende verifiseringen på stikkprøvene av det trykkpåkjente utstyret. 

 Formålet med framgangsmåten for prøvetaking som skal anvendes, er å fastslå om produksjonsprosessen for det 

trykkpåkjente utstyret er innenfor akseptable grenser, med henblikk på å sikre at det trykkpåkjente utstyret er i samsvar 

med kravene. 

 Dersom én eller flere av de trykkpåkjente komponentene eller enhetene ikke er i samsvar, skal det meldte organ treffe 

hensiktsmessige tiltak. 

 Produsenten skal, på det meldte organs ansvar, påsette det meldte organs identifikasjonsnummer under produksjons-

prosessen. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påsette CE-merkingen på hver enkelt trykkpåkjent innretning som oppfyller gjeldende krav i dette 

direktiv. 

5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for modellen av det trykkpåkjente utstyret og oppbevare 

den sammen med den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for nasjonale myndigheter i ti år etter at 

det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning. I EU-samsvarserklæringen skal det angis hvilket trykkpåkjent utstyr den er 

utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 5 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av vedkommendes representant, 

forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

3.  MODUL B: EU-TYPEPRØVING 

3.1 EU-typeprøving – produksjonstype 

1.  EU-typeprøving – produksjonstype er den delen av en framgangsmåte for samsvarsvurdering der et meldt organ 

undersøker det trykkpåkjente utstyrets tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at det trykkpåkjente utstyrets 

tekniske konstruksjon oppfyller kravene i dette direktiv. 

2.  EU-typeprøving – produksjonstype skal bestå av en vurdering av egnetheten til det trykkpåkjente utstyrets tekniske 

konstruksjon gjennom en undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen nevnt i nr. 3 samt 

en undersøkelse av et eksemplar av det komplette trykkpåkjente utstyret som er representativt for den planlagte 

produksjonen. 

3.  Produsenten skal inngi søknad om EU-typeprøving til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

 Søknaden skal omfatte: 

— produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden, 

— en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,  
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— den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om det trykkpåkjente 

utstyret er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av 

risikoen(e). Den tekniske dokumentasjonen skal angi de gjeldende kravene og skal, i den grad det er relevant for 

vurderingen, dekke det trykkpåkjente utstyrets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dokumentasjonen skal, så 

langt det er relevant, minst inneholde følgende elementer: 

— en generell beskrivelse av det trykkpåkjente utstyret, 

— konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over komponenter, delenheter, kretser, osv., 

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og oversiktene og det trykkpåkjente 

utstyrets virkemåte, 

— en liste over de harmoniserte standardene som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions 

tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de 

grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv når disse harmoniserte standardene ikke er blitt anvendt. I 

tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler 

som er anvendt, 

— resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m., 

— prøvingsrapporter, 

— opplysninger om de prøvingene som er påkrevd under produksjonen, 

— opplysninger om kvalifikasjoner eller godkjenninger som kreves i henhold til nr. 3.1.2 og 3.1.3 i vedlegg I, 

— eksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. 

 Eksemplaret kan omfatte flere versjoner av det trykkpåkjente utstyret så lenge forskjellene mellom versjonene ikke 

berører sikkerhetsnivået. 

 Det meldte organ kan anmode om ytterligere eksemplarer dersom det er nødvendig for å kunne gjennomføre prøvings-

programmet, 

— underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske konstruksjonen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen 

skal angi alle dokumenter som er anvendt, særlig der relevante harmoniserte standarder ikke fullt ut er blitt anvendt. 

Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger som er utført av produsentens egnede 

laboratorium i henhold til andre relevante tekniske spesifikasjoner, eller på dennes vegne og ansvar, av et annet 

prøvingslaboratorium. 

4.  Det meldte organ skal 

4.1  gjennomgå den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om det trykkpåkjente utstyrets 

tekniske konstruksjon og produksjonsprosessene er hensiktsmessig. 

 Det meldte organ skal særlig 

— vurdere materialene når disse ikke er i samsvar med relevante harmoniserte standarder eller ikke har europeisk 

godkjenning som materiale til trykkpåkjent utstyr, og kontrollere sertifikatet utstedt av materialprodusenten i samsvar 

med nr. 4.3 i vedlegg I, 

— godkjenne framgangsmåter for permanent sammenføyning av deler til trykkpåkjent utstyr, eller kontrollere at de er 

godkjent tidligere i samsvar med nr. 3.1.2 i vedlegg I,  
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— verifisere at personellet som foretar permanent sammenføyning av deler til trykkpåkjent utstyr og ikke-destruktive 

prøvinger, er kvalifisert eller godkjent i samsvar med nr. 3.1.2 eller 3.1.3 i vedlegg I. 

4.2  kontrollere at eksemplaret eller eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og fastslå hvilke 

elementer som er konstruert i henhold til relevante bestemmelser i de gjeldende harmoniserte standardene samt hvilke 

elementer som er konstruert ved hjelp av andre relevante tekniske spesifikasjoner uten at relevante bestemmelser i de 

nevnte standardene er blitt anvendt. 

4.3  utføre hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for, i de tilfeller der produsenten har valgt å anvende løsningene i de 

relevante harmoniserte standardene, å kontrollere om disse løsningene er anvendt korrekt. 

4.4  utføre hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger, for i de tilfeller der løsningene i de relevante harmoniserte 

standardene ikke er anvendt, å kontrollere om de løsningene som produsenten har valgt fra andre relevante tekniske 

spesifikasjoner, oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv. 

4.5  avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres. 

5.  Det meldte organ skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver tiltakene som er gjennomført i henhold til nr. 4, og 

resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor meldermyndigheten, skal det meldte organ ikke 

offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten produsentens samtykke. 

6.  Når typen oppfyller kravene i dette direktiv, skal det meldte organ utstede et EU-typeprøvingssertifikat (produksjonstype) 

til produsenten. Uten at det berører nr. 7 skal sertifikatet være gyldig i ti år og være fornybart, skal vise produsentens navn 

og adresse, konklusjonene av undersøkelsen, eventuelle vilkår for sertifikatets gyldighet og de nødvendige data for 

identifikasjon av godkjent type. 

 En liste over de relevante delene av den tekniske dokumentasjonen skal vedlegges sertifikatet, og en kopi skal oppbevares 

av det meldte organ. 

 Sertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om det produserte 

trykkpåkjente utstyret er i samsvar med den undersøkte typen og for å kontrollere utstyret under bruk. 

 Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, skal det meldte organ nekte å utstede et EU-typeprøvings-

sertifikat – produksjonstype, underrette søkeren om dette og gi en detaljert begrunnelse for avslaget. Det skal fastsettes 

bestemmelser om klagebehandling. 

7.  Det meldte organ skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i 

teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, og avgjøre om slike 

endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det meldte organ underrette produsenten om dette. 

 Produsenten skal underrette det meldte organ som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen for EU-typeprøvings-

sertifikatet – produksjonstype, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om det trykkpåkjente 

utstyret er i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv eller vilkårene for sertifikatets gyldighet. 

Slike endringer krever tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet – 

produksjonstype. 

8.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om de EU-typeprøvingssertifikatene – produksjonstype og/eller 

eventuelle tillegg til disse som er utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for 

sine meldermyndigheter listen over sertifikater og/eller eventuelle tillegg til disse som er avslått, midlertidig opphevet 

eller på annen måte begrenset.   
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 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om de EU-typeprøvingssertifikatene – produksjonstype 

og/eller eventuelle tillegg til disse som de har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset, 

og på anmodning om de sertifikater og/eller tillegg til disse som det har utstedt. 

 Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EU-typeprøvings-

sertifikatene – produksjonstype og/eller tilleggene til disse. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en 

kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som er gjennomført av det meldte organ. Det 

meldte organ skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet – produksjonstype med vedlegg og tillegg samt de 

tekniske data, herunder den dokumentasjonen som er lagt fram av produsenten, fram til utløpet av sertifikatets 

gyldighetsperiode. 

9.  Produsenten skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet – produksjonstype med vedlegg og tillegg samt den 

tekniske dokumentasjonen for de nasjonale myndighetene i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning. 

10.  Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene i henhold til nr. 7 og 9, forutsatt at 

dette er angitt i fullmakten. 

3.2 EU-typeprøving – konstruksjonstype 

1.  EU-typeprøving – konstruksjonstype er den delen av en framgangsmåte for samsvarsvurdering der et meldt organ 

undersøker det trykkpåkjente utstyrets tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at det trykkpåkjente utstyrets 

tekniske konstruksjon oppfyller kravene i dette direktiv. 

2.  EU-typeprøving – konstruksjonstype skal bestå av en vurdering av egnetheten til det trykkpåkjente utstyrets tekniske 

konstruksjon gjennom en undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen nevnt i nr. 3, uten 

en undersøkelse av et eksemplar. 

 Den eksperimentelle konstruksjonsmetoden som beskrives i vedlegg I nr. 2.2.4, skal ikke benyttes i forbindelse med denne 

modulen. 

3.  Produsenten skal inngi søknad om EU-typeprøving – konstruksjonstype til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

 Søknaden skal omfatte: 

— produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden, 

— en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

— den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om det trykkpåkjente 

utstyret er i samsvar med gjeldende krav i direktivet, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av 

risikoen(e). Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for 

vurderingen, dekke det trykkpåkjente utstyrets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dokumentasjonen skal, så 

langt det er relevant, minst inneholde følgende elementer: 

— en generell beskrivelse av det trykkpåkjente utstyret, 

— konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over komponenter, delenheter, kretser osv., 

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og listene og det trykkpåkjente utstyrets 

virkemåte,  
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— en liste over de harmoniserte standardene som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, 

anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende 

sikkerhetskravene i dette direktiv når disse harmoniserte standardene ikke er blitt anvendt. I tilfeller der harmoniserte 

standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt, 

— resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m., 

— opplysninger om kvalifikasjoner eller godkjenninger som kreves i henhold til nr. 3.1.2 og 3.1.3 i vedlegg I, 

— underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske konstruksjonen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen 

skal angi alle dokumenter som er anvendt, særlig der relevante harmoniserte standarder ikke fullt ut er blitt anvendt. 

Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger som er utført av produsentens egnede 

laboratorium, eller på dennes vegne og ansvar, av et annet prøvingslaboratorium. 

 Søknaden kan omfatte flere versjoner av det trykkpåkjente utstyret så lenge forskjellene mellom versjonene ikke berører 

sikkerhetsnivået. 

4.  Det meldte organ skal 

4.1 gjennomgå den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om produktets tekniske 

konstruksjon er tilfredsstillende. 

 Det meldte organ skal særlig 

— vurdere materialene når disse ikke er i samsvar med relevante harmoniserte standarder eller ikke har europeisk 

godkjenning som materiale til trykkpåkjent utstyr, 

— godkjenne metodene for permanent sammenføyning av deler til trykkpåkjent utstyr, eller kontrollere at de er godkjent 

tidligere i samsvar med nr. 3.1.2 i vedlegg I. 

4.2.  utføre hensiktsmessige undersøkelser for, i de tilfeller der produsenten har valgt å anvende løsningene i de relevante 

harmoniserte standardene, å kontrollere om disse løsningene er anvendt korrekt. 

4.3.  utføre hensiktsmessige undersøkelser for, i de tilfeller der løsningene i de relevante harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

å kontrollere om de løsningene som produsenten har valgt, oppfyller de tilsvarende grunnleggende sikkerhetskravene i dette 

direktiv. 

5.  Det meldte organ skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver tiltakene som er gjennomført i henhold til nr. 4, og 

resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor meldermyndighetene, skal det meldte organ ikke 

offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten produsentens samtykke. 

6.  Når konstruksjonen oppfyller kravene i dette direktiv, skal det meldte organ utstede et EU-typeprøvingssertifikat – 

konstruksjonstype til produsenten. Uten at det berører nr. 7 skal sertifikatet være gyldig i ti år og være fornybart, skal vise 

produsentens navn og adresse, konklusjonene av undersøkelsen, eventuelle vilkår for sertifikatets gyldighet og de 

nødvendige data for identifikasjon av godkjent konstruksjon. 

 En liste over de relevante delene av den tekniske dokumentasjonen skal vedlegges sertifikatet, og en kopi skal oppbevares 

av det meldte organ.  
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 Sertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om det produserte 

trykkpåkjente utstyret er i samsvar med den undersøkte konstruksjonen, og for å kontrollere utstyret under bruk. 

 Dersom konstruksjonen ikke oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, skal det meldte organ nekte å utstede et  

EU-typeprøvingssertifikat – konstruksjonstype, underrette søkeren om dette, og gi en detaljert begrunnelse for avslaget. 

7.  Det meldte organ skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i 

teknikken som tyder på at den godkjente konstruksjonen ikke lenger oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, og 

bestemme om slike endringer krever ytterligere undersøkelser. I så tilfelle skal det meldte organ underrette produsenten 

om dette. 

 Produsenten skal underrette det meldte organ som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen for EU-typeprøvingssertifikatet 

– konstruksjonstype, om alle endringer av den godkjente konstruksjonen som kan ha betydning for om det trykkpåkjente 

utstyret er i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv eller vilkårene for sertifikatets gyldighet. Slike 

endringer krever tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet – konstruksjonstype. 

8.  Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de EU-typeprøvingssertifikatene – konstruksjonstype 

og/eller eventuelle tillegg til disse som er utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til 

rådighet for sine meldermyndigheter listen over sertifikater og/eller eventuelle tillegg til disse som er avslått, midlertidig 

opphevet eller på annen måte begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EU-typeprøvingssertifikatene – konstruksjonstype og/ 

eller eventuelle tillegg til disse som de har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset, og 

på anmodning om de sertifikater og/eller tillegg til disse som det har utstedt. 

 Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EU-typeprøvings-

sertifikatene – konstruksjonstype og/eller tilleggene til disse. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en 

kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som er gjennomført av det meldte organ. Det 

meldte organ skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet – konstruksjonstype med vedlegg og tillegg samt de 

tekniske data, herunder den dokumentasjonen som er lagt fram av produsenten, fram til utløpet av sertifikatets 

gyldighetsperiode. 

9.  Produsenten skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet – konstruksjonstype med vedlegg og tillegg samt den 

tekniske dokumentasjonen for de nasjonale myndigheter i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning. 

10.  Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene i henhold til nr. 7 og 9, forutsatt at 

dette er angitt i fullmakten. 

4.  MODUL C2: TYPESAMSVAR PÅ GRUNNLAG AV INTERN PRODUKSJONSKONTROLL OG OVERVÅKET KONTROLL AV 

TRYKKPÅKJENT UTSTYR MED TILFELDIGE MELLOMROM 

1.  «Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll og overvåket kontroll av trykkpåkjent utstyr med tilfeldige 

mellomrom» er den delen av en framgangsmåte for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i 

nr. 2, 3 og 4, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det trykkpåkjente utstyret er i samsvar med typen beskrevet i  

EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller relevante krav i dette direktiv. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at det trykkpåkjente 

utstyret som produseres, er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med gjeldende krav i 

dette direktiv.  
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3. Avsluttende verifisering og kontroll av trykkpåkjent utstyr 

 Et meldt organ, valgt av produsenten, skal utføre eller få utført kontroll med tilfeldige mellomrom fastsatt av organet, for å 

verifisere kvaliteten på den avsluttende verifiseringen og den interne kontrollen av det trykkpåkjente utstyret, idet det 

blant annet tas hensyn til det trykkpåkjente utstyrets teknologiske kompleksitet og produksjonsmengden. 

 Det meldte organ skal sikre at produsenten virkelig utfører en avsluttende verifisering i samsvar med nr. 3.2 i vedlegg I. 

 En passende stikkprøve av det ferdige trykkpåkjente utstyret, tatt på stedet av det meldte organ før utstyret bringes i 

omsetning, skal undersøkes, og egnede prøvinger som fastsatt i relevante deler av de harmoniserte standardene og/eller 

tilsvarende prøvinger i henhold til andre tekniske spesifikasjoner, skal utføres for å kontrollere at det trykkpåkjente 

utstyret er i samsvar med de relevante kravene i dette direktiv. 

 Det meldte organ skal vurdere antallet det skal tas stikkprøver av, og om det er nødvendig å utføre, eller få utført, hele 

eller deler av den avsluttende verifiseringen på stikkprøvene av det trykkpåkjente utstyret. 

 Dersom en stikkprøve ikke er i samsvar med det akseptable kvalitetsnivået, skal organet treffe egnede tiltak. 

 Formålet med framgangsmåten for prøvetaking som skal anvendes, er å fastslå om produksjonsprosessen for det 

trykkpåkjente utstyret skjer innenfor akseptable grenser, med henblikk på å sikre at det trykkpåkjente utstyret er i samsvar 

med kravene. 

 Dersom prøvingene utføres av et meldt organ, skal produsenten, på det meldte organs ansvar, påsette det meldte organs 

identifikasjonsnummer under produksjonsprosessen. 

4. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

4.1  Produsenten skal påsette CE-merkingen på hver enkelt trykkpåkjent innretning eller enhet som er i samsvar med typen 

beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

4.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for en modell av trykkpåkjent utstyr og oppbevare den, så 

den i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning, står til rådighet for de nasjonale myndigheter.  

I EU-samsvarserklæringen skal det angis hvilken modell av trykkpåkjent utstyr den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

5. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 4 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, 

forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

5.  MODUL D: TYPESAMSVAR PÅ GRUNNLAG AV KVALITETSSIKRING AV PRODUKSJONSPROSESSEN 

1.  «Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produksjonsprosessen» er den delen av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at 

det berørte trykkpåkjente utstyret eller enheten er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og 

oppfyller relevante krav i dette direktiv. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for produksjon, inspeksjon av ferdige produkter 

og prøving av det trykkpåkjente utstyret, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4.  
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3. Kvalitetssystem 

3.1  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for det berørte trykkpåkjente utstyret til et meldt organ 

etter eget valg. 

 Søknaden skal omfatte: 

— produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden, 

— en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

— alle relevante opplysninger om den aktuelle typen trykkpåkjent utstyr, 

— dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

— den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet. 

3.2  Kvalitetssystemet skal sikre at det trykkpåkjente utstyret er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, 

og oppfyller relevante krav i dette direktiv. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Denne dokumentasjonen av kvalitets-

systemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Den skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av 

— kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til det trykkpåkjente 

utstyrets kvalitet, 

— tilsvarende teknikker, framgangsmåter og systematiske tiltak som vil bli anvendt ved produksjon, kvalitetskontroll og 

kvalitetssikring, særlig framgangsmåter anvendt ved permanent sammenføyning av deler godkjent i samsvar med 

nr. 3.1.2 i vedlegg I, 

— undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem, 

— kvalitetsrapportene, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner eller godkjenninger, særlig det personellet som permanent føyer sammen deler og utfører 

ikke-destruktive prøvinger i samsvar med nr. 3.1.2 og 3.1.3 i vedlegg I m.m., og 

— midler til å føre tilsyn med at den produktkvaliteten som kreves, oppnås, og at kvalitetssystemet virker effektivt. 

3.3  Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. 

 Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar 

med tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder.  
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 I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring innenfor 

vurdering av det aktuelle området og den berørte teknologi for trykkpåkjent utstyr samt kunnskap om gjeldende krav i 

dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et kontrollbesøk i produsentens anlegg. 

 Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 femte strekpunkt for å kontrollere 

produsentens evne til å sette seg inn i gjeldende krav i dette direktiv og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å 

sikre at produktet er i samsvar med disse kravene. 

 Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og et 

begrunnet vurderingsvedtak. 

3.4  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.5  Produsenten skal underrette det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av 

systemet. 

 Det meldte organ skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle 

kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en revurdering er nødvendig. 

 Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og et 

begrunnet vurderingsvedtak. 

4. Tilsyn på det meldte organs ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitets-

systemet. 

4.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og lager-

lokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

— dokumentasjonen for kvalitetssikringssystemet, 

— kvalitetsrapportene, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner m.m., 

4.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker kvalitets-

systemet og skal gi produsenten en revisjonsrapport. Hyppigheten av de periodiske revisjonene skal være slik at en 

fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år. 

4.4  Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Behovet for og hyppigheten av slike besøk vil bli 

avgjort på grunnlag av en kontrollbesøksordning som det meldte organ styrer. Det skal særlig tas hensyn til følgende 

forhold i forbindelse med kontrollbesøksordningen: 

— det trykkpåkjente utstyrets kategori, 

— resultatene fra tidligere kontrollbesøk, 

— behovet for oppfølging av korrigerende tiltak, 

— eventuelle særlige vilkår knyttet til godkjenning av ordningen, 

— større endringer i organisering av produksjon, dens retningslinjer eller teknikker.  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/301 

 

 Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitets-

systemet virker korrekt. Det meldte organ skal gi en besøksrapport, og dersom prøvinger er utført, en prøvingsrapport til 

produsenten. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påsette CE-merkingen og, på ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer 

på hver enkelt trykkpåkjent komponent som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller 

gjeldende krav i dette direktiv. 

5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver modell av trykkpåkjent utstyr og oppbevare den, så 

den i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning, står til rådighet for de nasjonale myndigheter.  

I EU-samsvarserklæringen skal det angis hvilken modell av trykkpåkjent utstyr den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning, kunne gjøre tilgjengelig for 

nasjonale myndigheter 

— dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1, 

— endringen nevnt i nr. 3.5, som godkjent, 

— vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.3, 3.5, 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de godkjenningene av kvalitetssystemer som er utstedt eller 

trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter listen over 

godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om de godkjenningene av kvalitetssystemer som er avslått, 

midlertidig opphevet, trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og på anmodning om de godkjenningene av 

kvalitetssystemer som det har utstedt. 

8. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

6.  MODUL D1: KVALITETSSIKRING AV PRODUKSJONSPROSESSEN 

1.  «Kvalitetssikring av produksjonsprosessen» er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller 

forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 4 og 7, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte trykkpåkjente utstyret oppfyller 

relevante krav i dette direktiv. 

2. Teknisk dokumentasjon 

 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om det 

trykkpåkjente utstyret er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av 

risikoen(e). Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, 

dekke produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant, minst 

inneholde: 

— en generell beskrivelse av det trykkpåkjente utstyret, 

— konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over komponenter, delenheter, kretser osv.,  
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— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og oversiktene og det trykkpåkjente utstyrets 

virkemåte, 

— en liste over de harmoniserte standardene som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, 

anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende 

sikkerhetskravene i dette direktiv når disse harmoniserte standardene ikke er blitt anvendt. I tilfeller der harmoniserte 

standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt, 

— resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m., og 

— prøvingsrapporter. 

3.  Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen, så den i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i 

omsetning, står til rådighet for vedkommende nasjonale myndigheter. 

4. Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 5 for produksjon, inspeksjon av ferdige produkter 

og prøving av det trykkpåkjente utstyret, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 6. 

5. Kvalitetssystem 

5.1  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for det berørte trykkpåkjente utstyret til et meldt organ 

etter eget valg. 

 Søknaden skal omfatte: 

— produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden, 

— en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

— alle relevante opplysninger om den aktuelle typen trykkpåkjent utstyr, 

— dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

— den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2. 

5.2  Kvalitetssikringssystemet skal sikre at det trykkpåkjente utstyret er i samsvar med relevante krav i dette direktiv. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Denne dokumentasjonen av kvalitets-

systemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Den skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av 

— kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til det trykkpåkjente 

utstyrets kvalitet, 

— tilsvarende teknikker, framgangsmåter og systematiske tiltak som vil bli anvendt ved produksjon, kvalitetskontroll og 

kvalitetssikring, særlig framgangsmåter anvendt ved permanent sammenføyning av deler godkjent i samsvar med 

nr. 3.1.2 i vedlegg I,  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/303 

 

— undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem, 

— kvalitetsrapportene, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner eller godkjenninger, særlig det personellet som permanent føyer sammen deler i samsvar 

med nr. 3.1.2 i vedlegg I m.m., 

— midler for å føre tilsyn med at den produktkvaliteten som kreves, oppnås, og at kvalitetssystemet virker effektivt. 

5.3  Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 5.2. De 

delene av kvalitetssikringssystemet som er i samsvar med den relevante harmoniserte standarden, antas å være i samsvar 

med de tilsvarende kravene nevnt i nr. 5.2. 

 I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring innenfor 

vurdering av den aktuelle teknologien for trykkpåkjent utstyr samt kunnskap om gjeldende krav i dette direktiv. 

Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens anlegg. 

 Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 for å kontrollere produsentens evne til å 

sette seg inn i gjeldende krav i dette direktiv og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at det 

trykkpåkjente utstyret er i samsvar med disse kravene. 

 Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og et 

begrunnet vurderingsvedtak. 

5.4  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

5.5  Produsenten skal underrette det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av 

systemet. 

 Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle 

kravene nevnt i nr. 5.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

 Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og et 

begrunnet vurderingsvedtak. 

6. Tilsyn på det meldte organs ansvar 

6.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitets-

systemet. 

6.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

— dokumentasjonen for kvalitetssikringssystemet, 

— den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2, 

— kvalitetsrapportene, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner m.m.,  



Nr. 77/304 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

6.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker kvalitets-

systemet og skal gi produsenten en revisjonsrapport. Hyppigheten av de periodiske revisjonene skal være slik at en 

fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år. 

6.4  Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Behovet for og hyppigheten av slike besøk vil bli 

avgjort på grunnlag av en kontrollbesøksordning som det meldte organ styrer. Det skal særlig tas hensyn til følgende 

forhold i forbindelse med kontrollbesøksordningen: 

— det trykkpåkjente utstyrets kategori, 

— resultatene fra tidligere kontrollbesøk, 

— behovet for oppfølging av korrigerende tiltak, 

— eventuelle særlige vilkår knyttet til godkjenning av ordningen, 

— større endringer i organisering av produksjon, dens retningslinjer eller teknikker. 

 Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitets-

systemet virker korrekt. Det meldte organ skal gi en besøksrapport, og dersom prøvinger er utført, en prøvingsrapport til 

produsenten. 

7. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

7.1  Produsenten skal påsette CE-merkingen og, på ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 5.1, sistnevntes identifikasjonsnummer 

på hver enkelt trykkpåkjent komponent som er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

7.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver modell av trykkpåkjent utstyr og oppbevare den, så 

den i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning, står til rådighet for de nasjonale myndigheter.  

I EU-samsvarserklæringen skal det angis hvilken produktmodell den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

8.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning, kunne gjøre tilgjengelig for 

nasjonale myndigheter 

— dokumentasjonen nevnt i nr. 5.1, 

— endringen nevnt i nr. 5.5, 

— vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 5.5, 6.3 og 6.4. 

9.  Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de godkjenningene av kvalitetssystemer som er utstedt eller 

trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter listen over 

godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om de godkjenningene av kvalitetssystemer som er avslått, 

midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning om de godkjenningene av kvalitetssystemer som det har 

utstedt. 

10. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3, 5.1, 5.5, 7 og 8 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.  
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7.  MODUL E: TYPESAMSVAR PÅ GRUNNLAG AV KVALITETSSIKRING AV TRYKKPÅKJENT UTSTYR 

1.  «Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av trykkpåkjent utstyr» er den delen av framgangsmåten for samsvars-

vurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det 

berørte trykkpåkjente utstyret er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller relevante krav i 

dette direktiv. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for inspeksjon av ferdige produkter og prøving av 

det trykkpåkjente utstyret, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for det berørte trykkpåkjente utstyret til et meldt organ 

etter eget valg. 

 Søknaden skal omfatte: 

— produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden, 

— en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

— alle relevante opplysninger om den aktuelle typen trykkpåkjent utstyr, 

— dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

— den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet. 

3.2  Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller 

gjeldende krav i dette direktiv. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Denne dokumentasjonen av kvalitets-

systemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Den skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av 

— kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet, 

— undersøkelsene og prøvingene som vil bli gjennomført etter produksjonen, 

— kvalitetsrapportene, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner eller godkjenninger, særlig det personellet som permanent føyer sammen deler og utfører 

ikke-destruktive prøvinger i samsvar med nr. 3.1.2 og 3.1.3 i vedlegg I, 

— midler til å føre tilsyn med at kvalitetssystemet virker effektivt. 

3.3  Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det 

skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med 

tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder.   
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 I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring innenfor 

vurdering av det aktuelle området og den berørte teknologi for trykkpåkjent utstyr samt kunnskap om gjeldende krav i 

dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens anlegg. 

 Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 femte strekpunkt for å kontrollere 

produsentens evne til å sette seg inn i gjeldende krav i dette direktiv og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å 

sikre at det trykkpåkjente utstyret er i samsvar med disse kravene. 

 Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og et 

begrunnet vurderingsvedtak. 

3.4  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å opprettholde 

det, slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.5  Produsenten skal underrette det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av 

systemet. 

 Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle 

kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

 Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og et 

begrunnet vurderingsvedtak. 

4. Tilsyn på det meldte organs ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitets-

systemet. 

4.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

— dokumentasjonen for kvalitetssikringssystemet, 

— den tekniske dokumentasjonen, 

— kvalitetsrapportene, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner m.m., 

4.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker kvalitets-

systemet og skal gi produsenten en revisjonsrapport. Hyppigheten av de periodiske revisjonene skal være slik at en 

fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år. 

4.4  Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. 

 Behovet for og hyppigheten av slike besøk vil bli avgjort på grunnlag av en kontrollbesøksordning som det meldte organ 

styrer. Det skal særlig tas hensyn til følgende forhold i forbindelse med kontrollbesøksordningen: 

— det trykkpåkjente utstyrets kategori, 

— resultatene fra tidligere kontrollbesøk, 

— behovet for oppfølging av korrigerende tiltak,  
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— eventuelle særlige vilkår knyttet til godkjenning av ordningen, 

— større endringer i organisering av produksjon, dens retningslinjer eller teknikker. 

 Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre, eller få utført, produktprøvinger for å kontrollere at kvalitets-

systemet virker tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi en besøksrapport, og dersom prøvinger er utført, en prøvings-

rapport til produsenten. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påsette CE-merkingen og, på ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer 

på hver enkelt trykkpåkjent komponent som er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller 

gjeldende krav i dette direktiv. 

5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver modell av trykkpåkjent utstyr og oppbevare den, så 

den i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning, står til rådighet for de nasjonale myndigheter.  

I EU-samsvarserklæringen skal det angis hvilken produktmodell den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning, kunne gjøre tilgjengelig for 

nasjonale myndigheter 

— dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1, 

— endringen nevnt i nr. 3.5, som godkjent, 

— avgjørelsene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.3, 3.5, 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de godkjenningene av kvalitetssystemer som er utstedt eller 

trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter listen over 

godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om de godkjenningene av kvalitetssystemer som er avslått, 

midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning om de godkjenningene av kvalitetssystemer som det har 

utstedt. 

8. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

8.  MODUL E1: KVALITETSSIKRING AV INSPEKSJON OG PRØVING AV DET FERDIGE TRYKKPÅKJENTE UTSTYRET 

1.  «Kvalitetssikring av inspeksjon og prøving av ferdig trykkpåkjent utstyr» er den framgangsmåten for samsvarsvurdering 

der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 4 og 7, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte 

trykkpåkjente utstyret oppfyller relevante krav i dette direktiv. 

2. Teknisk dokumentasjon 

 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere 

om det trykkpåkjente utstyret er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og 

vurdering av risikoen(e). Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for 

vurderingen, dekke det trykkpåkjente utstyrets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dokumentasjonen skal, så langt 

det er relevant, minst inneholde: 

— en generell beskrivelse av det trykkpåkjente utstyret,  
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— konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over komponenter, delenheter, kretser osv., 

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og oversiktene og det trykkpåkjente utstyrets 

virkemåte, 

— en liste over de harmoniserte standardene som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, 

anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser av de løsninger som er brukt for å oppfylle de grunnleggende 

sikkerhetskravene i dette direktiv når disse harmoniserte standardene ikke er blitt anvendt. I tilfeller der harmoniserte 

standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt, 

— resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m., og 

— prøvingsrapporter. 

3.  Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen, så den i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i 

omsetning, står til rådighet for vedkommende nasjonale myndigheter. 

4. Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 5 for inspeksjon av ferdige produkter og prøving av 

det trykkpåkjente utstyret, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 6. 

5. Kvalitetssystem 

5.1  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for det berørte trykkpåkjente utstyret til et meldt organ 

etter eget valg. 

 Søknaden skal omfatte: 

— produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden, 

— en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

— alle relevante opplysninger om den aktuelle typen trykkpåkjent utstyr, 

— dokumentasjonen for kvalitetssystemet og 

— den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2. 

5.2  Kvalitetssikringssystemet skal sikre at det trykkpåkjente utstyret er i samsvar med relevante krav i dette direktiv. 

 Innenfor rammen av kvalitetssystemet skal hver enkelt trykkpåkjent komponent undersøkes, og det skal utføres 

hensiktsmessige prøvinger som fastsatt i den eller de relevante standardene nevnt i artikkel 12, eller tilsvarende prøvinger, 

og særlig avsluttende verifisering som nevnt i nr. 3.2 i vedlegg I, for å sikre at komponenten er i samsvar med gjeldende 

krav i dette direktiv. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Denne dokumentasjonen av kvalitets-

systemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Den skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av 

— kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til det trykkpåkjente 

utstyrets kvalitet,  
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— framgangsmåter anvendt ved permanent sammenføyning av deler godkjent i samsvar med nr. 3.1.2 i vedlegg I, 

— undersøkelsene og prøvingene som vil bli gjennomført etter produksjonen, 

— kvalitetsrapportene, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner eller godkjenninger, særlig det personellet som permanent føyer sammen deler i samsvar 

med nr. 3.1.2 i vedlegg I, 

— midler til å føre tilsyn med at kvalitetssystemet virker effektivt. 

5.3  Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 5.2. 

 Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar 

med tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder. 

 I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring innenfor 

vurdering av det aktuelle området og den berørte teknologi for trykkpåkjent utstyr samt kunnskap om gjeldende krav i 

dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens anlegg. 

 Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 for å kontrollere produsentens evne til å 

sette seg inn i gjeldende krav i dette direktiv og å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at det trykkpåkjente 

utstyret er i samsvar med disse kravene. 

 Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og et 

begrunnet vurderingsvedtak. 

5.4  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

5.5  Produsenten skal underrette det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av 

systemet. 

 Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle 

kravene nevnt i nr. 5.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

 Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og et 

begrunnet vurderingsvedtak. 

6. Tilsyn på det meldte organs ansvar 

6.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitets-

systemet. 

6.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

— dokumentasjonen for kvalitetssikringssystemet, 

— den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2, 

— kvalitetsrapportene, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner m.m.,  
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6.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker kvalitets-

systemet og skal gi produsenten en revisjonsrapport. Hyppigheten av de periodiske revisjonene skal være slik at en 

fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år. 

6.4  Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Behovet for og hyppigheten av slike besøk vil bli 

avgjort på grunnlag av en kontrollbesøksordning som det meldte organ styrer. Det skal særlig tas hensyn til følgende 

forhold i forbindelse med kontrollbesøksordningen: 

— utstyrets kategori, 

— resultatene fra tidligere kontrollbesøk, 

— behovet for oppfølging av korrigerende tiltak, 

— eventuelle særlige vilkår knyttet til godkjenning av ordningen, 

— større endringer i organisering av produksjon, dens retningslinjer eller teknikker. 

 Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at 

kvalitetssystemet virker korrekt. Det meldte organ skal gi en besøksrapport, og dersom prøvinger er utført, en prøvings-

rapport til produsenten. 

7. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

7.1  Produsenten skal påsette CE-merkingen, og på ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 5.1, sistnevntes identifikasjonsnummer 

på hver enkelt trykkpåkjent komponent som er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

7.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver modell av trykkpåkjent utstyr og oppbevare den, så 

den i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning, står til rådighet for de nasjonale myndigheter.  

I EU-samsvarserklæringen skal det angis hvilken modell av trykkpåkjent utstyr den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

8.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning, kunne gjøre tilgjengelig for 

nasjonale myndigheter 

— dokumentasjonen nevnt i nr. 5.1, 

— endringen nevnt i nr. 5.5, som godkjent, 

— vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 5.3, 5.5, 6.3 og 6.4. 

9.  Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de godkjenningene av kvalitetssystemer som er utstedt eller 

trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter listen over 

godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om de godkjenningene av kvalitetssystemer som er avslått, 

midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning om de godkjenningene av kvalitetssystemer som det har 

utstedt. 

10. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3, 5.1, 5.5, 7 og 8 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.  
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9.  MODUL F: TYPESAMSVAR PÅ GRUNNLAG AV VERIFISERING AV TRYKKPÅKJENT UTSTYR 

1.  «Typesamsvar på grunnlag av verifisering av trykkpåkjent utstyr» er den delen av en framgangsmåte for samsvars-

vurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det 

berørte trykkpåkjente utstyret, som er omfattet av bestemmelsene i nr. 3, er i samsvar med typen beskrevet i  

EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at produktene som 

produseres, er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav 

i dette direktiv. 

3. Kontroll 

 Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om det trykkpåkjente 

utstyret er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller gjeldende krav i dette 

direktiv. 

 Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere om det trykkpåkjente utstyret er i samsvar med de relevante kravene skal 

gjennomføres ved undersøkelse og prøving av hvert enkelt produkt som angitt i nr. 4. 

4. Samsvarskontroll basert på undersøkelse og prøving av hver enkelt trykkpåkjent komponent 

4.1  Alt trykkpåkjent utstyr skal undersøkes enkeltvis, og det skal utføres egnede prøvinger som fastsatt i den eller de relevante 

harmoniserte standardene, eller tilsvarende prøvinger, for å fastslå om utstyret er i samsvar med den godkjente typen 

beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. I mangel av en slik harmonisert 

standard skal vedkommende meldte organ bestemme hvilke egnede prøvinger som skal utføres. 

 Det meldte organ skal særlig 

— verifisere at personellet som foretar permanent sammenføyning av deler og ikke-destruktive prøvinger, er kvalifisert 

eller godkjent i samsvar med nr. 3.1.2 og 3.1.3 i vedlegg I. 

— verifisere sertifikater utstedt av materialprodusenten i samsvar med nr. 4.3 i vedlegg I, 

— utføre eller få utført sluttkontrollen og trykkprøvingen nevnt i nr. 3.2 i vedlegg I, og når relevant, kontrollere 

sikkerhetsinnretninger. 

4.2  Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat for undersøkelsene og prøvingene som er utført, og skal påsette sitt 

identifikasjonsnummer på hver enkelt godkjent trykkpåkjent komponent eller få det påsatt på organets ansvar. 

 Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene, så de i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning, står 

til rådighet for nasjonale myndigheter for kontroll. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påsette CE-merkingen, og på ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3, sistnevntes identifikasjons-

nummer på hver enkelt trykkpåkjent komponent som er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvings-

sertifikatet og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv.  
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5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver modell av trykkpåkjent utstyr og oppbevare den,  

så den i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning, står til rådighet for de nasjonale myndigheter. I  

EU-samsvarserklæringen skal det angis hvilken modell av trykkpåkjent utstyr den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

 Dersom det meldte organ nevnt i nr. 3 samtykker, kan produsenten også påsette det meldte organs identifikasjonsnummer 

på det trykkpåkjente utstyret på det meldte organs ansvar. 

6. Dersom det meldte organ samtykker, kan produsenten påsette det meldte organs identifikasjonsnummer på det trykkpåkjente 

utstyret under produksjonsprosessen på det meldte organs ansvar. 

7. Representant 

 Produsentens forpliktelser kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, forutsatt at dette er 

angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til nr. 2. 

10.  MODUL G: SAMSVAR PÅ GRUNNLAG AV VERIFISERING AV ENKELTEKSEMPLARER 

1.  «Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer» er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte 

trykkpåkjente utstyret, som er omfattet av bestemmelsene i nr. 4, er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Teknisk dokumentasjon 

 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og stille den til rådighet for det meldte organ nevnt i nr. 4. 

 Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om det trykkpåkjente utstyret er i samsvar med de relevante kravene, og 

skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risikoen(e). Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende 

krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, dekke det trykkpåkjente utstyrets konstruksjon, produksjon og 

virkemåte. 

 Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant, minst inneholde: 

— en generell beskrivelse av det trykkpåkjente utstyret, 

— konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over komponenter, delenheter, kretser osv., 

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og oversiktene og det trykkpåkjente utstyrets 

virkemåte, 

— en liste over de harmoniserte standardene som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, 

anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende 

sikkerhetskravene i dette direktiv når disse harmoniserte standardene ikke er blitt anvendt. I tilfeller der harmoniserte 

standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt, 

— resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m., 

— prøvingsrapporter, 

— relevante enkeltopplysninger med hensyn til godkjenning av framgangsmåtene for produksjon og prøving og om 

kvalifikasjonene til eller godkjenning av det berørte personell i samsvar med nr. 3.1.2 og 3.1.3 i vedlegg I.  
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 Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen, så den i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i 

omsetning, står til rådighet for vedkommende nasjonale myndigheter. 

3. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at det trykkpåkjente 

utstyret som produseres, er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

4. Kontroll 

 Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre eller få utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger, som fastsatt i 

relevante harmoniserte standardene, og/eller tilsvarende prøvinger, for å kontrollere at det trykkpåkjente utstyret er i 

samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. I mangel av en slik harmonisert standard skal det berørte meldte organ 

avgjøre hvilke hensiktsmessige prøvinger som skal utføres i henhold til andre tekniske spesifikasjoner. 

 Det meldte organ skal særlig 

— gjennomgå den tekniske dokumentasjonen med henblikk på konstruksjons- og produksjonsprosedyrer, 

— vurdere materialene som er brukt når disse ikke er i samsvar med relevante harmoniserte standarder eller ikke har 

europeisk godkjenning som materiale til trykkpåkjent utstyr, og kontrollere sertifikatet utstedt av materialprodusenten 

i samsvar med nr. 4.3 i vedlegg I, 

— godkjenne framgangsmåtene for permanent sammenføyning av deler, eller kontrollere at de er godkjent tidligere i 

samsvar med nr. 3.1.2 i vedlegg I, 

— verifisere kvalifikasjoner eller godkjenninger som kreves i henhold til nr. 3.1.2 og 3.1.3 i vedlegg I, 

— utføre sluttkontrollen nevnt i nr. 3.2.1 i vedlegg I, utføre eller få utført trykkprøvingen nevnt i nr. 3.2.2 i vedlegg I, og 

når det er relevant, kontrollere sikkerhetsinnretninger. 

 Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat for de undersøkelsene og prøvingene som er utført, og skal påsette sitt 

identifikasjonsnummer på det godkjente trykkpåkjente utstyret eller få det påsatt på organets ansvar. Produsenten skal 

oppbevare samsvarssertifikatene, så de i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning, står til rådighet for 

nasjonale myndigheter. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påsette CE-merkingen og, på ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 4, sistnevntes identifikasjons-

nummer på hver enkelt trykkpåkjent komponent som er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring og oppbevare den, så den i ti år etter at det trykkpåkjente 

utstyret er brakt i omsetning, står til rådighet for de nasjonale myndigheter. I EU-samsvarserklæringen skal det angis 

hvilket trykkpåkjent utstyr den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 2 og 5 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, 

forutsatt at dette er angitt i fullmakten.  
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11.  MODUL H: SAMSVAR PÅ GRUNNLAG AV FULL KVALITETSSIKRING 

1.  «Samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring» er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller 

forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte trykkpåkjente utstyret oppfyller 

gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for konstruksjon, produksjon, inspeksjon av 

ferdige produkter og prøving av det trykkpåkjente utstyret, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for det berørte trykkpåkjente utstyret til et meldt organ 

etter eget valg. 

 Søknaden skal omfatte: 

— produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden, 

— den tekniske dokumentasjonen for én modell av hver type av trykkpåkjent utstyr som skal produseres. 

Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant, minst inneholde: 

— en generell beskrivelse av det trykkpåkjente utstyret, 

— konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over komponenter, delenheter, kretser osv., 

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og oversiktene og det trykkpåkjente 

utstyrets virkemåte, 

— en liste over de harmoniserte standardene som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions 

tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de 

grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv når disse harmoniserte standardene ikke er blitt anvendt. I 

tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler 

som er anvendt, 

— resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m., 

— prøvingsrapporter, 

— dokumentasjonen for kvalitetssystemet og 

— en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

3.2  Kvalitetssikringssystemet skal sikre at det trykkpåkjente utstyret er i samsvar med relevante krav i dette direktiv. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Denne dokumentasjonen av 

kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.  
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 Den skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av 

— kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til konstruksjons- og 

produktkvalitet, 

— tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder, som vil bli anvendt, og når harmoniserte standarder ikke 

blir anvendt i sin helhet, tiltak som vil bli iverksatt for å sikre at de grunnleggende kravene i dette direktiv som får 

anvendelse på det trykkpåkjente utstyret, vil bli oppfylt, 

— teknikker for kontroll og verifisering av konstruksjonen, framgangsmåter og systematiske metoder og prosesser som 

vil bli anvendt under konstruksjonen av det trykkpåkjente utstyret, som gjelder den aktuelle produkttypen, særlig med 

hensyn til materialer i samsvar med nr. 4 i vedlegg I, 

— tilsvarende teknikker, framgangsmåter og systematiske tiltak som vil bli anvendt ved produksjon, kvalitetskontroll og 

kvalitetssikring, særlig framgangsmåter anvendt ved permanent sammenføyning av deler godkjent i samsvar med 

nr. 3.1.2 i vedlegg I, 

— undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem, 

— kvalitetsrapportene, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner eller godkjenninger, særlig det personellet som permanent føyer sammen deler og utfører 

ikke-destruktive prøvinger i samsvar med nr. 3.1.2 og 3.1.3 vedlegg I m.m., 

— midler til å føre tilsyn med at den kvalitet på konstruksjon og på trykkpåkjent utstyr som kreves, oppnås, og at 

kvalitetssystemet virker effektivt. 

3.3  Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det 

skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med 

tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder. 

 I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring innenfor 

vurdering av den berørte teknologi for trykkpåkjent utstyr samt kunnskap om gjeldende krav i dette direktiv. Revisjonen 

skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens anlegg. 

 Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 annet strekpunkt for å kontrollere 

produsentens evne til å sette seg inn i gjeldende krav i dette direktiv og gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre 

at det trykkpåkjente utstyret er i samsvar med disse kravene. 

 Produsenten eller dennes representant skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av 

revisjonen og et begrunnet vurderingsvedtak. 

3.4  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.5  Produsenten skal underrette det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av 

systemet.   
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 Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle 

kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

 Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og et 

begrunnet vurderingsvedtak. 

4. Tilsyn på det meldte organs ansvar 

4.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitets-

systemet. 

4.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til konstruksjons-, produksjons-, inspeksjons-, 

prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

— dokumentasjonen for kvalitetssikringssystemet, 

— kvalitetsrapportene fastsatt i konstruksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel resultater av analyser, 

beregninger, prøvinger m.m., 

— kvalitetsrapportene fastsatt i produksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvings- 

og kalibreringsdata, rapporter om det berørte personellets kvalifikasjoner m.m., 

4.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker kvalitets-

systemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. Hyppigheten av de periodiske revisjonene skal være slik at en 

fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år. 

4.4  Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. 

 Behovet for og hyppigheten av slike besøk vil bli avgjort på grunnlag av en kontrollbesøksordning som det meldte organ 

styrer. Det skal særlig tas hensyn til følgende forhold i forbindelse med kontrollbesøksordningen: 

— utstyrets kategori, 

— resultatene fra tidligere kontrollbesøk, 

— behovet for oppfølging av korrigerende tiltak, 

— eventuelle særlige vilkår knyttet til godkjenning av ordningen, 

— større endringer i organisering av produksjon, dens retningslinjer eller teknikker. 

 Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre, eller få utført, produktprøvinger for å kontrollere at 

kvalitetssystemet virker tilfredsstillende. Det skal gi en besøksrapport, og dersom prøvinger er utført, en prøvingsrapport 

til produsenten. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1  Produsenten skal påsette CE-merkingen, og på ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjon-

snummer på hver enkelt trykkpåkjent komponent som er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv.  
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5.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver modell av trykkpåkjent utstyr og oppbevare den,  

så den i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning, står til rådighet for de nasjonale myndigheter. I  

EU-samsvarserklæringen skal det angis hvilken modell av trykkpåkjent utstyr den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning, kunne gjøre tilgjengelig for 

nasjonale myndigheter 

— den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1, 

— dokumentasjonen for kvalitetssystemet nevnt i nr. 3.1, 

— endringen nevnt i nr. 3.4, som godkjent, 

— vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.3, 3.4, 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de godkjenningene av kvalitetssystemer som er utstedt eller 

trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter listen over 

godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om de godkjenningene av kvalitetssystemer som er avslått, 

midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning om de godkjenningene av kvalitetssystemer som det har 

utstedt. 

8. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

12.  MODUL H1: SAMSVAR PÅ GRUNNLAG AV FULL KVALITETSSIKRING OG KONSTRUKSJONSKONTROLL 

1.  «Samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring og konstruksjonskontroll og særlig tilsyn med den avsluttende 

verifiseringen» er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 

6, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte trykkpåkjente utstyret oppfyller relevante krav i dette direktiv. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for konstruksjon, produksjon samt inspeksjon og 

prøving av ferdige produkter, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 5. Det skal i samsvar med nr. 4 ha blitt 

undersøkt om det trykkpåkjente utstyrets tekniske konstruksjon er egnet. 

3. Kvalitetssystem 

3.1  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for det berørte trykkpåkjente utstyret til et meldt organ 

etter eget valg. 

 Søknaden skal omfatte: 

— produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden,  



Nr. 77/318 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

— den tekniske dokumentasjonen for én modell av hver type av trykkpåkjent utstyr som skal produseres. Dokumenta-

sjonen skal, så langt det er relevant, minst inneholde: 

— en generell beskrivelse av det trykkpåkjente utstyret, 

— konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over komponenter, delenheter, kretser osv., 

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og oversiktene og det trykkpåkjente 

utstyrets virkemåte, 

— en liste over de harmoniserte standardene som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions 

tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de 

grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv når disse harmoniserte standardene ikke er blitt anvendt.  

I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke 

deler som er anvendt, 

— resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m., 

— prøvingsrapporter, 

— dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

— en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ. 

3.2  Kvalitetssikringssystemet skal sikre at det trykkpåkjente utstyret er i samsvar med relevante krav i dette direktiv. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Denne dokumentasjonen av kvalitets-

systemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Den skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av 

— kvalitetsmålsettinger og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til konstruksjons- og 

produktkvalitet, 

— tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder, som vil bli anvendt, og når harmoniserte standarder ikke 

blir anvendt i sin helhet, tiltak som vil bli iverksatt for å sikre at de grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv 

som får anvendelse på det trykkpåkjente utstyret, vil bli oppfylt, 

— teknikker for kontroll og verifisering av konstruksjonen, framgangsmåter og systematiske metoder og prosesser som 

vil bli anvendt under konstruksjonen av det trykkpåkjente utstyret, som gjelder den aktuelle typen av trykkpåkjent 

utstyr, særlig med hensyn til materialer i samsvar med nr. 4 i vedlegg I, 

— tilsvarende teknikker, framgangsmåter og systematiske tiltak som vil bli anvendt ved produksjon, kvalitetskontroll og 

kvalitetssikring, særlig framgangsmåter anvendt ved permanent sammenføyning av deler godkjent i samsvar med 

nr. 3.1.2 i vedlegg I, 

— undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem,  
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— kvalitetsrapportene, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner eller godkjenninger, særlig det personellet som permanent føyer sammen deler og utfører 

ikke-destruktive prøvinger i samsvar med nr. 3.1.2 og 3.1.3 i vedlegg I m.m., 

— midler til å føre tilsyn med at den kvalitet på konstruksjon og på trykkpåkjent utstyr som kreves, oppnås, og at 

kvalitetssystemet virker effektivt. 

3.3  Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. 

 Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar 

med tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder. I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer 

skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring innenfor vurdering av det aktuelle området for trykkpåkjent 

utstyr og den berørte teknologi for trykkpåkjent utstyr samt kunnskap om gjeldende krav i dette direktiv. Revisjonen skal 

omfatte et vurderingsbesøk i produsentens anlegg. 

 Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 annet strekpunkt for å kontrollere 

produsentens evne til å sette seg inn i gjeldende krav i dette direktiv og gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre 

at det trykkpåkjente utstyret er i samsvar med disse kravene. 

 Produsenten eller dennes representant skal underrettes om beslutningen. 

 Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og et begrunnet vurderingsvedtak. 

3.4  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.5  Produsenten skal underrette det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av 

systemet. 

 Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle 

kravene nevnt i nr. 3.2 eller om en ny vurdering er nødvendig. 

 Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og et 

begrunnet vurderingsvedtak. 

3.6  Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de godkjenningene av kvalitetssystemer som er utstedt eller 

trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter listen over 

godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om de godkjenningene av kvalitetssystemer som er avslått, 

midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning om de godkjenningene av kvalitetssystemer som det har 

utstedt. 

4. Konstruksjonskontroll 

4.1  Produsenten skal inngi søknad om kontroll av konstruksjonen av hver enkelt trykkpåkjent komponent som ikke omfattes 

av en tidligere konstruksjonskontroll, til det meldte organ nevnt i nr. 3.1. 

4.2  Søknaden skal gjøre det mulig å forstå hvordan det trykkpåkjente utstyret er konstruert, produsert og hvordan det virker, 

og å vurdere om det er i samsvar med relevante krav i dette direktiv. Den skal inneholde 

— produsentens navn og adresse,  
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— en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

— den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om det trykkpåkjente utstyret er i 

samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risikoen(e). Den 

tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, dekke det 

trykkpåkjente utstyrets konstruksjon og virkemåte. Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant, minst inneholde: 

— en generell beskrivelse av det trykkpåkjente utstyret, 

— konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over komponenter, delenheter, kretser osv., 

— beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og oversiktene og det trykkpåkjente 

utstyrets virkemåte, 

— en liste over de harmoniserte standardene som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions 

tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de 

grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv når disse harmoniserte standardene ikke er blitt anvendt. I 

tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler 

som er anvendt, 

— resultater av utførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser m.m., og 

— prøvingsrapporter, 

— underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske konstruksjonen er tilfredsstillende. I underlagsdokumentasjonen 

skal alle dokumenter som er anvendt, angis, særlig dersom de relevante harmoniserte standarder ikke er anvendt i sin 

helhet, og den skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger som er utført av produsentens egnede laboratorium, 

eller på dennes vegne og ansvar, av et annet prøvingslaboratorium. 

4.3  Det meldte organ skal vurdere søknaden, og dersom konstruksjonen oppfyller kravene i dette direktiv som får anvendelse 

på det trykkpåkjente utstyret, skal det utstede et EU-sertifikat for konstruksjonskontroll til produsenten. Sertifikatet skal 

inneholde produsentens navn og adresse, konklusjonene av undersøkelsen, eventuelle vilkår for dets gyldighet og 

nødvendige data for identifikasjon av den godkjente konstruksjonen. Sertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg. 

 Sertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om de produserte 

produktene er i samsvar med den undersøkte konstruksjonen og for å kontrollere produkter under bruk. 

 Dersom konstruksjonen ikke oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, skal det meldte organ nekte å utstede et sertifikat 

for konstruksjonskontroll, underrette søkeren om dette og gi en detaljert begrunnelse for avslaget. 

4.4  Det meldte organ skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i 

teknikken som tyder på at den godkjente konstruksjonen ikke lenger oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, og 

bestemme om slike endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det meldte organ underrette produsenten om 

dette. 

 Produsenten skal underrette det meldte organ som utstedte EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll, om alle endringer av 

den godkjente konstruksjonen som kan påvirke samsvaret med de grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv eller 

vilkårene for sertifikatets gyldighet. Slike endringer krever ytterligere godkjenning fra det meldte organ som utstedte EU-

sertifikatet for konstruksjonskontroll, i form av et tillegg til det opprinnelige EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll.  
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4.5  Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de EU-sertifikatene for konstruksjonskontroll og/eller 

eventuelle tillegg til disse som er utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for 

sine meldermyndigheter listen over sertifikater og/eller eventuelle tillegg til disse som er avslått, midlertidig opphevet 

eller på annen måte begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om de EU-sertifikatene for konstruksjonskontroll og/eller 

eventuelle tillegg til disse som er avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset, og på 

anmodning om de sertifikatene og/eller tillegg til disse som det har utstedt. 

 Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EU-sertifikatene for 

konstruksjonskontroll og/eller tilleggene til disse. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av den 

tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som er gjennomført av det meldte organ. 

 Det meldte organ skal oppbevare en kopi av EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll med vedlegg og tillegg samt de 

tekniske data, herunder dokumentasjonen som er lagt fram av produsenten, fram til utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode. 

4.6  Produsenten skal oppbevare en kopi av EU-sertifikatet for konstruksjonskontroll med vedlegg og tillegg samt den tekniske 

dokumentasjonen, så den i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning, står til rådighet for de nasjonale 

myndigheter. 

5. Tilsyn på det meldte organs ansvar 

5.1  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitets-

systemet. 

5.2  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til konstruksjons-, produksjons-, inspeksjons-, 

prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

— dokumentasjonen for kvalitetssikringssystemet, 

— kvalitetsrapporter som fastsatt i konstruksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel resultater av analyser, 

beregninger, prøvinger osv., 

— kvalitetsrapportene som fastsatt i produksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel inspeksjonsrapporter, 

prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om det berørte personellets kvalifikasjoner m.m., 

5.3  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker kvalitets-

systemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. Hyppigheten av de periodiske revisjonene skal være slik at en 

fullstendig revurdering blir utført hvert tredje år. 

5.4  Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. 

 Behovet for og hyppigheten av slike besøk vil bli avgjort på grunnlag av en kontrollbesøksordning som det meldte organ 

styrer. Det skal særlig tas hensyn til følgende forhold i forbindelse med kontrollbesøksordningen: 

— utstyrets kategori, 

— resultatene fra tidligere kontrollbesøk, 

— behovet for oppfølging av korrigerende tiltak, 
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— eventuelle særlige vilkår knyttet til godkjenning av ordningen, 

— større endringer i organisering av produksjon, dens retningslinjer eller teknikker. 

 Ved slike besøk kan det meldte organ om nødvendig utføre, eller få utført, produktprøvinger for å kontrollere at 

kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det skal gi en besøksrapport, og dersom prøvinger er utført, en prøvingsrapport til 

produsenten. 

5.5  Særlig tilsyn med den avsluttende verifiseringen 

 Avsluttende verifisering som omhandlet i nr. 3.2 i vedlegg I er underlagt ekstra tilsyn i form av uanmeldte besøk fra det 

meldte organ. Ved slike besøk skal det meldte organ foreta kontroller av det trykkpåkjente utstyret. 

 Det skal gi en besøksrapport, og dersom prøvinger er utført, en prøvingsrapport til produsenten. 

6. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

6.1  Produsenten skal påsette CE-merkingen, og på ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjons-

nummer på hver enkelt trykkpåkjent komponent som er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

6.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver modell av trykkpåkjent utstyr og oppbevare den, så 

den i ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning, står til rådighet for de nasjonale myndigheter. I EU-

samsvarserklæringen skal det angis hvilken modell av trykkpåkjent utstyr den er utarbeidet for, og hvilket nummer 

sertifikatet for konstruksjonskontroll har. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

7.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at det trykkpåkjente utstyret er brakt i omsetning, kunne gjøre tilgjengelig for 

nasjonale myndigheter 

— dokumentasjon for kvalitetssystemet som nevnt i nr. 3.1, 

— endringen nevnt i nr. 3.5, som godkjent, 

— vedtakene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5, 5.3 og 5.4. 

8. Representant 

 Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 4.1 og 4.2 og oppfylle forpliktelsene i henhold til nr. 3.1, 3.5, 

4.4, 4.6, 6 og 7, på produsenten vegne og ansvar, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

EU-SAMSVARSERKLÆRING (NR. XXXX)(1) 

1.  Trykkpåkjent utstyr/enhet (produkt-, type-, parti- eller serienummer): 

2.  Navn og adresse til produsenten og eventuelt dennes representant: 

3.  Denne samsvarserklæringen utstedes på produsentens eneansvar. 

4.  Erklæringens gjenstand (identifikasjon av det trykkpåkjente utstyret eller enheten som gjør det mulig å spore det eller den; 

et bilde kan eventuelt vedlegges for å identifisere det trykkpåkjente utstyret eller enheten): 

— beskrivelse av det trykkpåkjente utstyret eller enheten, 

— fulgt framgangsmåte for samsvarsvurdering, 

— for enheter, en beskrivelse av det trykkpåkjente utstyr som utgjør enheten og fulgte framgangsmåter for samsvars-

vurdering, 

5.  Erklæringens gjenstand som beskrevet ovenfor er i samsvar med Unionens gjeldende harmoniseringsregelverk: 

6.  Henvisninger til de anvendte relevante harmoniserte standardene, eller henvisninger til andre tekniske spesifikasjoner det 

erklæres samsvar med: 

7.  Der det er relevant, navn, adresse og nummer til det meldte organ som har utført samsvarsvurderingen, og nummeret på 

sertifikatet som er utstedt, og en henvisning til EU-typeprøvingssertifikat – produksjonstype, EU-typesertifikat – 

konstruksjonstype, EU-sertifikat for konstruksjonskontroll eller samsvarssertifikat. 

8.  Tilleggsopplysninger: 

 Undertegnet for og på vegne av: 

 (sted og utstedelsesdato): 

 (navn, stilling) (underskrift): 

 (eventuelt angivelse av den underskriftsberettigede med fullmakt til å undertegne den rettslig bindende erklæringen på 

vegne av produsenten eller dennes representant) 

 _____  

  

(1) Produsenten kan velge å tildele samsvarserklæringen et nummer. 
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VEDLEGG V 

DEL A 

Opphevet direktiv med liste over endringsdirektiver 

(som nevnt i artikkel 50) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/23/EF 

(EFT L 181 av 9.7.1997, s. 1). 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 

(EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1) 

Bare vedlegg I nr. 13 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 

(EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12) 

Bare artikkel 26 nr. 1 bokstav f) 

 

DEL B 

Frist for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelsesdato 

(som nevnt i artikkel 49) 

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato 

97/23/EF 29. mai 1999 29. november 1999(1) 

(1) I henhold til artikkel 20 nr. 3 i direktiv 97/23/EF skal medlemsstatene tillate ibruktaking av trykkpåkjent utstyr og enheter som oppfyller 

gjeldende regler på deres territorium på anvendelsesdatoen for direktivet, etter nevnte dato. 

 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/325 

 

VEDLEGG VI 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 97/23/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 2 nr. 1–14 

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 nr. 2 

— Artikkel 2 nr. 15–32 

Artikkel 2 Artikkel 3 

Artikkel 3 Artikkel 4 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 5 nr. 3 

— Artikkel 6 

— Artikkel 7 

— Artikkel 8 

— Artikkel 9 

— Artikkel 10 

— Artikkel 11 

Artikkel 5 — 

Artikkel 6 — 

— Artikkel 12 nr. 1 

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 45 

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 44 nr. 1 

Artikkel 7 nr. 3 — 

Artikkel 7 nr. 4 Artikkel 44 nr. 5 annet ledd 

Artikkel 8 — 

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 13 nr. 1 innledende punktum 

Artikkel 9 nr. 2 punkt 1 — 

— Artikkel 13 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 9 nr. 2 punkt 2 Artikkel 13 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 13 nr. 2 

Artikkel 10 Artikkel 14 
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Direktiv 97/23/EF Dette direktiv 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 15 nr. 1 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 15 nr. 2 

Artikkel 11 nr. 3 Artikkel 15 nr. 3 

Artikkel 11 nr. 4 Artikkel 12 nr. 2 

— Artikkel 15 nr. 4 

Artikkel 11 nr. 5 Artikkel 15 nr. 5 

— Artikkel 15 nr. 6 

Artikkel 12 — 

Artikkel 13 — 

Artikkel 14 nr. 1 Artikkel 16 nr. 1 

Artikkel 14 nr. 2 Artikkel 5 nr. 2 

Artikkel 14 nr. 3–8 Artikkel 16 nr. 2–7 

Artikkel 14 nr. 9 og 10 — 

— Artikkel 17 

— Artikkel 18 

Artikkel 15 nr. 1 — 

Artikkel 15 nr. 2 Artikkel 19 nr. 1 

Artikkel 15 nr. 3 Artikkel 19 nr. 2 

Artikkel 15 nr. 4 og 5 — 

— Artikkel 19 nr. 3–6 

— Artikkel 20 

— Artikkel 21 

— Artikkel 22 

— Artikkel 23 

— Artikkel 24 

— Artikkel 25 

— Artikkel 26 

— Artikkel 27 

— Artikkel 28 

— Artikkel 29 
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Direktiv 97/23/EF Dette direktiv 

— Artikkel 30 

— Artikkel 31 

— Artikkel 32 

— Artikkel 33 

— Artikkel 34 

— Artikkel 35 

— Artikkel 36 

— Artikkel 37 

— Artikkel 38 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 — 

Artikkel 18 — 

— Artikkel 39 

— Artikkel 40 

— Artikkel 41 

— Artikkel 42 

— Artikkel 43 

— Artikkel 44 nr. 2–4 

— Artikkel 44 nr. 5 første ledd 

— Artikkel 46 

— Artikkel 47 

Artikkel 19 — 

Artikkel 20 nr. 1–2 — 

Artikkel 20 nr. 3 Artikkel 48 nr. 1 

— Artikkel 48 nr. 2 og 3 

— Artikkel 49 

— Artikkel 50 

— Artikkel 51 

Artikkel 21 Artikkel 52 

Vedlegg I Vedlegg I 
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Direktiv 97/23/EF Dette direktiv 

Vedlegg II Vedlegg II 

Vedlegg III, innledende tekst Vedlegg III, innledende tekst 

Vedlegg III modul A Vedlegg III nr. 1 modul A 

Vedlegg III modul A1 Vedlegg III nr. 2 modul A2 

Vedlegg III modul B Vedlegg III nr. 3.1 modul B EU-typeprøving – produksjons-

type 

Vedlegg III modul B1 Vedlegg III nr. 3.2 modul B EU-typeprøving – konstruksjons-

type 

Vedlegg III modul C1 Vedlegg III nr. 4 modul C2 

Vedlegg III modul D Vedlegg III nr. 5 modul D 

Vedlegg III modul D1 Vedlegg III nr. 6 modul D1 

Vedlegg III modul E Vedlegg III nr. 7 modul E 

Vedlegg III modul E1 Vedlegg III nr. 8 modul E1 

Vedlegg III modul F Vedlegg III nr. 9 modul F 

Vedlegg III modul G Vedlegg III nr. 10 modul G 

Vedlegg III modul H Vedlegg III nr. 11 modul H 

Vedlegg III modul H1 Vedlegg III nr. 12 modul H1 

Vedlegg IV — 

Vedlegg V — 

Vedlegg VI — 

Vedlegg VII Vedlegg IV 

— Vedlegg V 

— Vedlegg VI 
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ERKLÆRING FRA EUROPAPARLAMENTET 

Europaparlamentet anser at det bare er når og i den utstrekning gjennomføringsrettsakter i henhold til forordning (EU) 

nr. 182/2011 drøftes på møter i komiteer, at sistnevnte kan betraktes som «komité» innenfor rammen av komitéframgangsmåten 

i henhold til vedlegg I til rammeavtalen om forbindelsene mellom Europaparlamentet og Europakommisjonen. Møtene i 

komiteen omfattes dermed av virkeområdet for nr. 15 i rammeavtalen når og i den utstrekning andre forhold drøftes. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/29/EU 

av 26. februar 2014 

om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av enkle 

trykkbeholdere 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/105/EF av 

16. september 2009 om enkle trykkbeholdere(3) er blitt 

betydelig endret(4). Ettersom det skal gjøres ytterligere 

endringer, bør nevnte direktiv av klarhetshensyn 

omarbeides. 

2) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene 

til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring 

av produkter(5) fastsettes regler for akkreditering av 

samsvarsvurderingsorganer, en ramme for markeds-

tilsyn med og kontroll av produkter fra tredjestater og 

allmenne prinsipper for CE-merking. 

3) I europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF 

av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 29.3.2014, 

s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2015 av 

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 21. 

(1) EUT C 27 av 3.2.2009, s. 41. 

(2) Europaparlamentets holdning av 5. februar 2014 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. februar 2014. 

(3) EUT L 264 av 8.10.2009, s. 12. Direktiv 2009/105/EF er en 

kodifisering av rådsdirektiv 87/404/EØF av 25. juni 1987 om 

harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om enkle 

trykkbeholdere (EFT L 220 av 8.8.1987, s. 48). 

(4) Se vedlegg V del A. 

(5) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

produkter(6) fastsettes felles prinsipper og referanse-

bestemmelser som skal få anvendelse på tvers av 

sektorregelverk, slik at det gis et ensartet grunnlag for 

revisjon eller omarbeiding av dette regelverk. Direktiv 

2009/105/EF bør tilpasses nevnte beslutning. 

4) Dette direktiv omfatter enkle trykkbeholdere som er 

nye på unionsmarkedet når de bringes i omsetning, det 

vil si at de enten er nye enkle trykkbeholdere som er 

framstilt av en produsent etablert i Unionen, eller enkle 

trykkbeholdere, uansett om de er nye eller brukte, som 

er importert fra en tredjestat. 

5) Dette direktiv bør få anvendelse på alle former for 

levering, herunder fjernsalg. 

6) Medlemsstatene bør på eget territorium sikre vern av 

menneskers helse og sikkerhet og vern av husdyr og 

eiendom mot farer som kan oppstå i forbindelse med 

lekkasje fra eller brudd på enkle trykkbeholdere. 

7) Markedsdeltakerne bør ut fra sine respektive roller i 

omsetningskjeden ha ansvar for at enkle trykkbeholdere 

oppfyller kravene i dette direktiv, slik at det sikres et 

høyt vernenivå for offentlige interesser som menneskers 

helse og sikkerhet og vern av husdyr og eiendom, og 

slik at det garanteres rettferdig konkurranse på 

unionsmarkedet. 

8) Alle markedsdeltakere som deltar i omsetnings- og 

distribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at de bare gjør tilgjengelig på markedet enkle 

trykkbeholdere som er i samsvar med dette direktiv. Det 

bør fastsettes en klar, forholdsmessig fordeling av 

forpliktelsene som svarer til hver enkelt markeds-

deltakers rolle i omsetnings- og distribusjonskjeden. 

9) For å lette kommunikasjonen mellom markeds-

deltakere, markedstilsynsmyndigheter og sluttbrukere 

bør medlemsstatene oppmuntre markedsdeltakerne til å 

opplyse om nettadresse i tillegg til postadresse.  

  

(6) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82. 

2019/EØS/77/21 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/331 

 

10) Produsenten er med sin detaljkunnskap om konstruk-

sjons- og produksjonsprosessen den som best kan 

gjennomføre framgangsmåten for samsvarsvurdering av 

enkle trykkbeholdere. Samsvarsvurderingen bør derfor 

fortsatt utføres av produsenten alene. 

11) Det er nødvendig å sikre at enkle trykkbeholdere fra 

tredjestater som innføres på unionsmarkedet, oppfyller 

kravene i dette direktiv, og særlig at produsentene har 

gjennomført egnede framgangsmåter for samsvars-

vurdering av slike enkle trykkbeholdere. Det bør 

derfor fastsettes bestemmelse om at importørene skal 

sikre at enkle trykkbeholdere som de bringer i 

omsetning, oppfyller kravene i dette direktiv, og at de 

ikke bringer i omsetning enkle trykkbeholdere som 

ikke oppfyller disse kravene, eller som utgjør en risiko. 

Det bør også fastsettes at importørene skal sikre at 

framgangsmåter for samsvarsvurdering er blitt 

gjennomført, og at produktmerking og dokumentasjon 

utarbeidet av produsentene er tilgjengelig for 

vedkommende nasjonale myndigheter for kontroll. 

12) Når en importør bringer en enkel trykkbeholder i 

omsetning, skal vedkommende angi sitt navn, firma 

eller registrerte varemerke og kontaktadresse på den 

enkle trykkbeholderen. Unntak bør gjøres i de tilfeller 

der dette ikke er mulig på grunn av den enkle 

trykkbeholderens art. 

13) Distributøren gjør en enkel trykkbeholder tilgjengelig 

på markedet etter at den er brakt i omsetning av 

produsenten eller importøren, og bør utvise behørig 

aktsomhet for å sikre at dennes håndtering av den 

enkle trykkbeholderen ikke har negativ innvirkning på 

den enkle trykkbeholderens samsvar med kravene. 

14) Alle markedsdeltakere som bringer en enkel trykk-

beholder i omsetning under eget navn eller varemerke 

eller endrer en enkel trykkbeholder på en slik måte at 

samsvaret av dette direktiv kan bli påvirket, bør anses 

som produsent og påta seg produsentens forpliktelser. 

15) Distributørene og importørene befinner seg nær 

markedet og bør derfor trekkes inn i de markeds-

tilsynsoppgavene som vedkommende nasjonale 

myndigheter utfører, og de bør være rede til å delta 

aktivt ved å gi vedkommende myndigheter alle 

nødvendige opplysninger om den berørte enkle 

trykkbeholderen. 

16) Markedstilsynet blir enklere og mer effektivt dersom 

man kan sikre sporing av en enkel trykkbeholder 

gjennom hele omsetningskjeden. Med et effektivt 

sporingssystem blir det lettere for markedstil-

synsmyndighetene å spore markedsdeltakere som har 

gjort enkle trykkbeholdere som ikke oppfyller kravene, 

tilgjengelige på markedet. I forbindelse med oppbeva-

ringen av opplysningene som kreves i henhold til dette 

direktiv for identifikasjon av andre markedsdeltakere, 

bør markedsdeltakerne ikke være forpliktet til å 

oppdatere slike opplysninger når det gjelder andre 

markedsdeltakere, som enten har levert dem en enkel 

trykkbeholder, eller som de har levert en enkel 

trykkbeholder til. 

17) I dette direktiv bør bare grunnleggende sikkerhetskrav 

fastsettes. For å gjøre det lettere å vurdere samsvar 

med nevnte krav bør det fastsettes en formodning om 

samsvar for enkle trykkbeholdere som er i samsvar 

med harmoniserte standarder som er vedtatt i henhold 

til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk 

standardisering(1), og som inneholder detaljerte 

tekniske spesifikasjoner av disse kravene. 

18) I forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsettes en fram-

gangsmåte for innvendinger mot harmoniserte 

standarder som ikke fullt ut oppfyller kravene i dette 

direktiv. 

19) For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å godtgjøre 

og for vedkommende myndigheter å sikre at enkle 

trykkbeholdere som gjøres tilgjengelige på markedet, 

oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene, er det 

nødvendig å fastsette framgangsmåter for sam-

svarsvurdering. Beslutning nr. 768/2008/EF inneholder 

moduler for mer eller mindre strenge framgangsmåter 

for samsvarsvurdering alt etter risikonivå og det 

sikkerhetsnivået som kreves. For å sikre tverrsektoriell 

samordning og unngå midlertidige varianter bør 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering velges blant 

disse modulene. 

20) Produsentene bør utarbeide en EU-samsvarserklæring 

for å gi de opplysningene som kreves i henhold til 

dette direktiv om en enkel trykkbeholders samsvar 

med kravene i dette direktiv og i andre relevante deler 

av Unionens harmoniseringsregelverk. 

21) For å sikre effektiv tilgang til opplysninger for 

markedstilsynsformål bør opplysningene som kreves 

for å identifisere alle relevante unionsrettsakter, være 

tilgjengelige i en enkelt EU-samsvarserklæring. For å 

redusere den administrative byrden for markeds-

deltakerne kan en slik enkelt EU-samsvarserklæring 

bestå av dokumentasjon sammensatt av relevante 

enkeltstående samsvarserklæringer. 

22) CE-merkingen som viser at en enkel trykkbeholder er i 

samsvar med kravene, er det synlige resultatet av en 

hel prosess som omfatter samsvarsvurdering i vid 

  

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12. 
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forstand. De allmenne prinsippene for CE-merking og 

dens forhold til øvrige merkinger er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 765/2008. Regler for påføring av 

CE-merking bør fastsettes i dette direktiv. 

23) En kontroll av samsvar med de relevante grunnleggende 

sikkerhetskravene er nødvendig for et effektivt vern av 

sluttbrukere og tredjemenn. 

24) Framgangsmåtene for samsvarsvurdering som er fastsatt 

i dette direktiv, krever at samsvarsvurderingsorganene, 

som medlemsstatene har meldt til Kommisjonen, griper 

inn. 

25) Erfaringen har vist at kriteriene fastsatt i direktiv 

2009/105/EF som samsvarsvurderingsorganene må 

oppfylle for å bli meldt til Kommisjonen, ikke er 

tilstrekkelige for å sikre et ensartet høyt ytelsesnivå for 

meldte organer i hele Unionen. Det er imidlertid 

vesentlig at alle meldte organer utfører sine funksjoner 

på samme nivå og under rettferdige konkurranseforhold. 

Dette innebærer at det må fastsettes obligatoriske krav 

til de samsvarsvurderingsorganene som ønsker å bli 

meldt, for å kunne utføre samsvarsvurderingstjenester. 

26) Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at 

det oppfyller kriteriene i harmoniserte standarder, bør 

det antas å oppfylle de tilsvarende kravene fastsatt i 

dette direktiv. 

27) For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved samsvars-

vurderingen er det også nødvendig å fastsette krav til 

samsvarsvurderingsorganer og andre organer som deltar 

i vurderingen av, meldingen om og tilsynet med meldte 

organer. 

28) Ordningen som fastsettes i dette direktiv, bør suppleres 

med akkrediteringsordningen fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Ettersom akkreditering er av avgjørende 

betydning for å kunne kontrollere kompetansen hos 

samsvarsvurderingsorganene, bør akkrediteringen også 

brukes i forbindelse med meldinger. 

29) Åpen akkreditering i henhold til forordning (EF) 

nr. 765/2008, som sikrer den nødvendige tilliten til 

samsvarssertifikater, bør av de nasjonale offentlige 

myndighetene i hele Unionen betraktes som den 

foretrukne måten for å vise teknisk kompetanse hos 

samsvarsvurderingsorganene. Nasjonale myndigheter 

kan imidlertid anse at de selv har egnede ressurser til å 

gjennomføre denne vurderingen. For å sikre et rimelig 

nivå av troverdighet for vurderinger som er utført av 

andre nasjonale myndigheter, bør de i slike tilfeller 

legge fram for Kommisjonen og de andre medlems-

statene nødvendig dokumentasjon som viser at de 

samsvarsvurderingsorganene som er vurdert, oppfyller 

de relevante regelverkskravene. 

30) Samsvarsvurderingsorganer overdrar ofte deler av sin 

virksomhet knyttet til samsvarsvurdering til en 

underleverandør eller til et datterselskap. For å sikre det 

beskyttelsesnivået som kreves for enkle trykkbeholdere 

som skal bringes i omsetning på unionsmarkedet, er det 

vesentlig at underleverandører og datterselskaper 

oppfyller de samme kravene som de meldte organene 

når de utfører samsvarsvurderinger. Det er derfor viktig 

at vurderingen av kompetansen og utførelsen hos 

organer som skal meldes, og tilsynet med organer som 

allerede er meldt, også omfatter virksomhet utført av 

underleverandører og datterselskaper. 

31) Det er nødvendig å øke effektiviteten og åpenheten 

ved framgangsmåten for melding og særlig tilpasse 

den til nye teknologier for å legge til rette for 

elektronisk melding. 

32) Ettersom meldte organer kan tilby sine tjenester i hele 

Unionen, bør de andre medlemsstatene og Kommi-

sjonen ha anledning til å reise innvendinger vedrørende 

et meldt organ. Det er derfor viktig å fastsette et tidsrom 

for å avklare eventuell tvil eller usikkerhet om 

samsvarsvurderingsorganenes kompetanse før de 

påbegynner sin virksomhet som meldte organer. 

33) Av konkurransehensyn er det avgjørende at meldte 

organer anvender framgangsmåtene for samsvars-

vurdering uten å skape unødige byrder for markeds-

deltakerne. Av samme grunn og for å sikre likebehand-

ling av markedsdeltakerne er det viktig å sikre enhetlig 

teknisk anvendelse av framgangsmåtene for samsvars-

vurdering. Dette kan best oppnås gjennom hensikts-

messig samordning og samarbeid mellom meldte 

organer. 

34) For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å gjøre 

det klart at reglene for tilsyn med og kontroll av 

produkter som bringes inn på markedet i Unionen som 

fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008, får anvendelse 

på enkle trykkbeholdere. Dette direktiv bør ikke hindre 

medlemsstatene i å velge hvilke vedkommende 

myndigheter som skal utføre disse oppgavene. 

35) Medlemsstatene bør treffe alle hensiktsmessige tiltak 

for å sikre at enkle trykkbeholdere bare kan bringes i 

omsetning dersom de ved riktig lagring og tiltenkt 

bruk eller under forhold som med rimelighet kan 

forutses, ikke medfører fare for menneskers helse og 

sikkerhet. Enkle trykkbeholdere bør anses ikke å 

oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i 

dette direktiv bare dersom de brukes under forhold 

som med rimelighet kan forutses, det vil si ved bruk 

som kan forekomme i forbindelse med lovlig og lett 

forutsigbar menneskelig atferd.  
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36) Direktiv 2009/105/EF inneholder allerede en fram-

gangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak som 

gjør at Kommisjonen kan undersøke berettigelsen av et 

tiltak som en medlemsstat har truffet vedrørende enkle 

trykkbeholdere, som medlemsstaten anser ikke å 

oppfylle kravene. For å øke åpenheten og redusere 

saksbehandlingstiden må den eksisterende fram-

gangsmåten ved beslutninger om beskyttelsestiltak 

forbedres for å gjøre den mer effektiv og for å utnytte 

sakkunnskapen som finnes i medlemsstatene. 

37) Den eksisterende ordningen bør utfylles med en fram-

gangsmåte som gjør det mulig for de berørte partene å 

bli underrettet om tiltak som skal iverksettes med 

hensyn til enkle trykkbeholdere som utgjør en risiko 

for menneskers helse eller sikkerhet eller for eiendom 

eller miljø. Ordningen bør også gjøre det mulig for 

markedstilsynsmyndighetene, i samarbeid med de 

berørte markedsdeltakerne, å gripe inn på et tidligere 

stadium når det gjelder slike enkle trykkbeholdere. 

38) Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om 

at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør 

det ikke kreves ytterligere tiltak fra Kommisjonen, 

med mindre manglende samsvar kan tilskrives mangler 

ved en harmonisert standard. 

39) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomførings-

myndighet. Denne myndigheten bør utøves i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet(1). 

40) Framgangsmåten med rådgivende komité bør anvendes 

ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter som 

pålegger meldermedlemsstaten å treffe nødvendige 

korrigerende tiltak med hensyn til meldte organer som 

ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen. 

41) Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør 

anvendes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter 

med hensyn til enkle trykkbeholdere som oppfyller 

kravene, men som utgjør en risiko for menneskers 

helse eller sikkerhet, eller andre forhold som gjelder 

vern av allmenne interesser. 

42) Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med 

umiddelbar virkning der det i behørig grunngitte tilfeller 

som gjelder enkle trykkbeholdere som oppfyller 

kravene, men som utgjør en risiko for menneskers helse 

eller sikkerhet, for husdyr eller eiendom, er tvingende 

nødvendig å handle raskt. 

43) Komiteen nedsatt ved dette direktiv kan i tråd med 

etablert praksis spille en viktig rolle i å undersøke 

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

spørsmål i forbindelse med anvendelsen av dette 

direktiv som reises enten av lederen av komiteen eller 

av en medlemsstats representant i henhold til dennes 

saksbehandlingsregler. 

44) Ved behandling av spørsmål som gjelder dette 

direktiv, bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller 

overtredelse av direktivet, det vil si i en av Kommi-

sjonens ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i tråd 

med gjeldende praksis motta full informasjon og 

dokumentasjon og, der dette er hensiktsmessig, en 

invitasjon til å delta på slike møter. 

45) Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomførings-

rettsakter og, på grunn av deres særskilte art, uten 

anvendelse av forordning (EU) nr. 182/2011, hvorvidt 

tiltak truffet av medlemsstatene når det gjelder enkle 

trykkbeholdere som ikke oppfyller kravene, er 

berettiget eller ikke. 

46) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved 

overtredelse av bestemmelser i nasjonal lovgivning 

som er vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at 

disse reglene håndheves. De fastsatte sanksjonene bør 

være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og 

virke avskrekkende. 

47) Det bør derfor fastsettes rimelige overgangsordninger 

som tillater at enkle trykkbeholdere gjøres tilgjengelige 

på markedet og/eller tas i bruk, uten at de må overholde 

ytterligere produktkrav for enkle trykkbeholdere som 

allerede er brakt i omsetning i henhold til direktiv 

2009/105/EF, før anvendelsesdatoen for nasjonale 

bestemmelser som innarbeider dette direktiv. Distri-

butører bør derfor kunne levere enkle trykkbeholdere 

som er brakt i omsetning, det vil si lagre som allerede er 

i distribusjonskjeden, før anvendelsesdatoen for 

nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktiv. 

48) Ettersom målet for dette direktiv, nemlig å sikre at 

enkle trykkbeholdere på markedet oppfyller kravene 

slik at det sikres et høyt nivå for vern av menneskers 

helse og sikkerhet samt vern av husdyr og eiendom, 

samtidig som det indre markeds virkemåte sikres, ikke 

i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene og 

derfor på grunn av omfanget og virkningene bedre kan 

nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i 

traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig 

for å nå dette målet. 

49) Plikten til å innarbeide dette direktiv i nasjonal lovgiv-

ning bør begrenses til de bestemmelsene som utgjør en 

vesentlig endring sammenlignet med det tidligere 

direktivet. Plikten til å innarbeide de bestemmelsene 

som ikke er endret, følger av det tidligere direktivet.  
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50) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes 

forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 

nasjonal lovgivning og datoene for anvendelse av 

direktivene angitt i vedlegg V del B — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på serieproduserte enkle 

trykkbeholdere («beholdere») med følgende egenskaper: 

a)  Beholderne er sveiset, beregnet på å utsettes for et indre 

overtrykk på mer enn 0,5 bar og skal inneholde luft eller 

nitrogen, men er ikke ment å utsettes for åpen ild. 

b)  De delene og sammenføyde deler som bidrar til 

beholderens styrke under trykk, er produsert av enten 

ulegert kvalitetsstål, ulegert aluminium eller ikke-

aldringsherdende aluminiumslegeringer. 

c)  Beholderen består av enten: 

i)  en sylindrisk del med et sirkelformet tverrsnitt og 

lukket av utadkuvede og/eller plane endebunner som 

dreier om samme akse som den sylindriske delen, eller 

ii)  to kuvede endebunner som dreier om samme akse. 

d)  Det høyeste driftstrykket for beholderen overstiger ikke 

30 bar, og produktet av dette trykket og beholderens 

volum (PS × V) skal ikke overstige 10 000 bar.l. 

e)  Den laveste driftstemperaturen er ikke lavere enn – 50 °C, 

og den høyeste driftstemperaturen er ikke høyere enn 

300 °C for beholdere av stål og ikke høyere enn 100 °C 

for beholdere av aluminium eller aluminiumslegeringer. 

2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a)  beholdere som er særskilt konstruert for nukleær bruk, og 

som ved funksjonssvikt kan forårsake radioaktive utslipp, 

b)  beholdere som er særlig beregnet på installasjon i eller 

framdrift av skip eller luftfartøyer, 

c)  brannslokkingsapparater. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av en 

beholder for distribusjon eller bruk på unionsmarkedet i 

forbindelse med kommersiell virksomhet, enten mot 

betaling eller gratis, 

2) «bringe i omsetning» første gang en beholder gjøres 

tilgjengelig på unionsmarkedet, 

3) «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer 

en beholder eller får en beholder konstruert eller produsert, 

og som markedsfører denne beholderen under sitt navn 

eller varemerke, 

4) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i 

Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til 

å handle på dennes vegne i forbindelse med nærmere 

angitte oppgaver, 

5) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i 

Unionen som bringer en beholder fra en tredjestat i 

omsetning i Unionen, 

6) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i 

omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren, 

som gjør en beholder tilgjengelig på markedet, 

7) «markedsdeltakere» produsenten, produsentens repre-

sentant, importøren og distributøren, 

8) «teknisk spesifikasjon» et dokument der de tekniske 

kravene til en beholder er beskrevet, 

9) «harmonisert standard» en harmonisert standard som 

definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 1025/2012, 

10) «akkreditering» en akkreditering i henhold til artikkel 2 

nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008, 

11) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt akkredite-

ringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning 

(EF) nr. 765/2008,  
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12) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om de 

grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv med 

hensyn til en beholder er oppfylt, 

13) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utøver sam-

svarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving, 

sertifisering og inspeksjon, 

14) «tilbakekalling» alle tiltak som tar sikte på å oppnå retur av 

en beholder som allerede er gjort tilgjengelig for 

sluttbrukeren, 

15) «tilbaketrekking» alle tiltak rettet mot å hindre at en 

beholder i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på 

markedet, 

16) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt av Unionens 

regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring 

av produkter, 

17) «CE-merking» merking der produsenten angir at 

beholderen er i samsvar med gjeldende krav fastsatt i 

Unionens harmoniseringsregelverk for slik merking. 

Artikkel 3 

Tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking 

1.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at beholderne bare gjøres tilgjengelige på markedet og 

tas i bruk dersom de etter forskriftsmessig installasjon og 

vedlikehold og anvendt for sitt tiltenkte formål, oppfyller 

kravene i dette direktiv. 

2.  Bestemmelsene i dette direktiv berører ikke medlems-

statenes adgang til å fastsette de kravene de anser som 

nødvendige for å gi arbeidstakere vern ved bruk av beholdere, 

forutsatt at dette ikke medfører at beholderne endres på en 

måte som er i strid med spesifikasjonene i dette direktiv. 

Artikkel 4 

Grunnleggende krav 

1.  Beholdere som har et produkt av PS × V som overstiger 

50 bar.l, skal oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene 

fastsatt i vedlegg I. 

2. Beholdere som har et produkt av PS × V som ikke overstiger 

50 bar.l, skal konstrueres og produseres i samsvar med god 

konstruksjonspraksis i en av medlemsstatene. 

Artikkel 5 

Fri bevegelighet 

Medlemsstatene skal ikke hindre at beholdere som oppfyller 

kravene i dette direktiv, gjøres tilgjengelige på markedet eller 

tas i bruk på deres territorium. 

KAPITTEL 2 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 6 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Når produsentene bringer i omsetning beholdere som har 

et produkt av PS × V som overstiger 50 bar.l, skal de sikre at 

de er konstruert og produsert i samsvar med de grunnleggende 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. 

Når produsentene bringer i omsetning beholdere som har et 

produkt av PS × V som ikke overstiger 50 bar.l, skal de sikre at 

de er konstruert og produsert i samsvar med god konstruksjons-

praksis i en av medlemsstatene. 

2.  For beholdere som har et produkt av PS × V som 

overstiger 50 bar.l, skal produsentene utarbeide den tekniske 

dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og gjennomføre den 

relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i 

artikkel 13 eller sørge for at den gjennomføres. 

Når det ved denne framgangsmåten påvises at beholdere som 

har et produkt av PS × V som overstiger 50 bar.l, er i samsvar 

med gjeldende krav, skal produsentene utarbeide en EU-

samsvarserklæring og påføre CE-merkingen og påskriftene 

angitt i vedlegg III nr. 1. 

Produsentene skal sikre at beholdere som har et produkt av  

PS × V som ikke overstiger 50 bar.l, er påført påskriftene 

angitt i vedlegg III nr. 1. 

3.  Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumenta-

sjonen og EU-samsvarserklæringen i ti år etter at beholderen er 

brakt i omsetning. 

4.  Produsentene skal påse at det ved serieproduksjon finnes 

framgangsmåter for å sikre fortsatt samsvar med dette direktiv. 

Det skal tas behørig hensyn til endringer i beholderens 

konstruksjon eller egenskaper og endringer i de harmoniserte 

standardene eller andre tekniske spesifikasjoner det vises til, i 

samsvarserklæringen for en beholder. 

Når det anses som hensiktsmessig med hensyn til den risikoen 

som er forbundet med en beholder, skal produsentene, for å 

verne sluttbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av 

beholdere som er gjort tilgjengelige på markedet, undersøke 

og om nødvendig føre et register over klager, beholdere som 

ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av beholdere, samt 

holde distributører underrettet om all slik overvåking.  
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5.  Produsentene skal påse at beholdere de bringer i 

omsetning, er påført et type- og serie- eller partinummer som 

gjør det mulig å identifisere dem. 

6.  Produsentene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på beholderen. Adressen skal angi 

ett enkelt sted der produsenten kan kontaktes. Kontaktopplys-

ningene skal skrives på et språk som sluttbrukere og markeds-

tilsynsmyndigheter lett kan forstå. 

7.  Produsentene skal påse at beholderen ledsages av 

bruksanvisningene og sikkerhetsopplysningene nevnt i vedlegg 

III nr. 2 på et språk fastsatt av den berørte medlemsstat som 

sluttbrukerne lett kan forstå. Slike bruksanvisninger, sikkerhets-

opplysninger og eventuell merking skal være tydelig, forståelig 

og lesbar. 

8.  Produsenter som anser eller har grunn til å tro at en 

beholder som de har brakt i omsetning, ikke oppfyller kravene i 

dette direktiv, skal umiddelbart treffe nødvendige korrigerende 

tiltak for at beholderen skal oppfylle kravene eller om 

nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle den. Dersom 

beholderen utgjør en risiko, skal produsentene dessuten 

umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i 

de medlemsstatene der de har gjort beholderen tilgjengelig på 

markedet, og gi nærmere opplysninger om særlig beholderens 

manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er 

truffet. 

9.  Produsentene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de 

opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for å 

vise at beholderen er i samsvar med dette direktiv, på papir eller 

i elektronisk form og på et språk som lett kan forstås av 

vedkommende myndighet. De skal på anmodning fra nevnte 

myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som 

treffes for å fjerne risikoene forbundet med beholdere de har 

brakt i omsetning. 

Artikkel 7 

Representanter 

1.  En produsent kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en 

representant. 

Forpliktelsene fastsatt i artikkel 6 nr. 1 og forpliktelsen om å 

utarbeide teknisk dokumentasjon nevnt i artikkel 6 nr. 2 skal 

ikke utgjøre noen del av representantens fullmakt. 

2.  En representant skal utføre de oppgavene som er angitt i 

fullmakten den har fått fra produsenten. Fullmakten skal gi 

representanten mulighet til å utføre minst følgende oppgaver: 

a)  oppbevare EU-samsvarserklæringen og den tekniske 

dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for 

nasjonale markedstilsynsmyndigheter i ti år etter at 

beholderen er brakt i omsetning, 

b)  etter begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal 

myndighet gi denne alle de opplysningene og den 

dokumentasjonen som er nødvendig for å vise at en 

beholder er i samsvar med regelverket, 

c)  på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter 

samarbeide med dem om alle tiltak som treffes for å fjerne 

risikoene forbundet med beholdere som omfattes av 

representantens fullmakt. 

Artikkel 8 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare beholdere som 

oppfyller kravene. 

2.  Før en beholder som har et produkt av PS × V som 

overstiger 50 bar.l bringes i omsetning, skal importørene påse 

at den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering som 

nevnt i artikkel 13 er utført av produsenten. De skal påse at 

produsenten har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen, at 

beholderen er påført CE-merking og påskriftene angitt i 

vedlegg III nr. 1 og ledsages av de nødvendige dokumentene, 

og at produsenten har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 6 nr. 5 

og 6. 

En importør som anser eller har grunn til å tro at en beholder 

som har et produkt av PS × V som overstiger 50 bar.l ikke er i 

samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I, skal ikke bringe beholderen i omsetning før slikt 

samsvar er oppnådd. Dersom beholderen utgjør en risiko, skal 

importøren dessuten underrette produsenten og markedstil-

synsmyndighetene om dette. 

Før en beholder som har et produkt av PS × V som ikke 

overstiger 50 bar.l bringes i omsetning, skal importørene påse 

at den er konstruert og produsert i samsvar med god konstruk-

sjonspraksis i en av medlemsstatene, er påført påskriftene 

angitt i vedlegg III nr. 1.2 og at produsenten har oppfylt 

kravene fastsatt i artikkel 6 nr. 5 og 6. 

3.  Importørene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på beholderen, eller dersom dette 

ikke er mulig, i et dokument som følger med beholderen. 

Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som sluttbrukere 

og markedstilsynsmyndigheter lett kan forstå. 

4.  Importørene skal påse at beholderen ledsages av bruks-

anvisningene og sikkerhetsopplysningene nevnt i vedlegg III 

nr. 2, på et språk fastsatt av den berørte medlemsstat som 

sluttbrukerne lett kan forstå.  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/337 

 

5.  Importørene skal så lenge de har ansvar for en beholder 

som har et produkt av PS × V som overstiger 50 bar.l, sikre at 

lagrings- eller transportvilkårene ikke påvirker beholderens 

samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I. 

6.  Når det anses som hensiktsmessig med hensyn til den 

risikoen som er forbundet med en beholder, skal importørene, 

for å verne sluttbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av 

beholdere som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og 

om nødvendig føre et register over klager, beholdere som ikke 

oppfyller kravene, og tilbakekallinger av beholdere, samt 

holde distributører underrettet om all slik overvåking. 

7.  Importører som anser eller har grunn til å tro at en 

beholder som de har brakt i omsetning, ikke oppfyller kravene 

i dette direktiv, skal umiddelbart treffe nødvendige 

korrigerende tiltak for at beholderen skal oppfylle kravene 

eller om nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle den. 

Dersom beholderen utgjør en risiko, skal importørene 

dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale 

myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort beholderen 

tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger om 

særlig beholderens manglende samsvar og eventuelle 

korrigerende tiltak som er truffet. 

8.  For beholdere som har et produkt av PS × V som 

overstiger 50 bar.l, skal importørene i ti år etter at beholderen er 

brakt i omsetning, oppbevare en kopi av EU-samsvars-

erklæringen og kunne stille den til rådighet for markedstil-

synsmyndighetene, og påse at den tekniske dokumentasjonen på 

anmodning kan gjøres tilgjengelig for disse myndigheter. 

9.  Importørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de 

opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for 

å vise at en beholder er i samsvar med kravene, på papir eller i 

elektronisk form og på et språk som lett kan forstås av 

vedkommende myndighet. De skal på anmodning fra nevnte 

myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som 

treffes for å fjerne risikoene forbundet med beholdere de har 

brakt i omsetning. 

Artikkel 9 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør en beholder tilgjengelig på 

markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til 

kravene i dette direktiv. 

2.  Før distributørene gjør en beholder som har et produkt 

av PS × V som overstiger 50 bar.l tilgjengelig på markedet, 

skal de kontrollere at beholderen er påført CE-merkingen og 

påskriftene angitt i vedlegg III nr. 1, at den ledsages av de 

nødvendige dokumentene og av bruksanvisningene og 

sikkerhetsopplysningene nevnt i vedlegg III nr. 2 på et språk 

som lett kan forstås av sluttbrukerne i den medlemsstaten der 

beholderen skal gjøres tilgjengelig på markedet, samt at 

produsenten og importøren har oppfylt kravene angitt i 

henholdsvis artikkel 6 nr. 5 og 6 og artikkel 8 nr. 3. 

En distributør som anser eller har grunn til å tro at en beholder 

som har et produkt av PS × V som overstiger 50 bar.l ikke er i 

samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I, skal ikke gjøre beholderen tilgjengelig på markedet 

før slikt samsvar er oppnådd. Dersom beholderen utgjør en 

risiko, skal distributøren dessuten underrette produsenten eller 

importøren samt markedstilsynsmyndighetene om dette. 

Før distributørene gjør en beholder som har et produkt av PS × 

V som ikke overstiger 50 bar.l tilgjengelig på markedet, skal 

de kontrollere at beholderen er påført påskriftene angitt i 

vedlegg III nr. 1.2 og at den ledsages av bruksanvisningene og 

sikkerhetsopplysningene nevnt i vedlegg III nr. 2 på et språk 

som lett kan forstås av sluttbrukerne i den medlemsstaten der 

beholderen skal gjøres tilgjengelig på markedet, samt at 

produsenten og importøren har oppfylt kravene angitt i 

henholdsvis artikkel 6 nr. 5 og 6 og artikkel 8 nr. 3 

3.  Distributørene skal så lenge de har ansvar for en beholder 

som har et produkt av PS × V som overstiger 50 bar.l, sikre at 

lagrings- eller transportvilkårene ikke påvirker beholderens 

samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg I. 

4.  Distributører som anser eller har grunn til å tro at en 

beholder som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke 

oppfyller kravene i dette direktiv, skal sørge for at nødvendige 

korrigerende tiltak treffes for at beholderen skal oppfylle 

kravene eller eventuelt trekke den tilbake eller tilbakekalle 

den. Dersom beholderen utgjør en risiko, skal distributørene 

dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale 

myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort beholderen 

tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger om 

særlig beholderens manglende samsvar og eventuelle 

korrigerende tiltak som er truffet. 

5.  Distributørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne, på papir eller i 

elektronisk form, alle de opplysningene og den dokumenta-

sjonen som er nødvendig for å vise at en beholder er i samsvar 

med kravene. De skal på anmodning fra nevnte myndighet 

samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er truffet for å 

fjerne risikoene forbundet med beholdere de har gjort 

tilgjengelige på markedet. 

Artikkel 10 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på 

importører og distributører 

En importør eller distributør skal i dette direktiv anses som 

produsent og skal være underlagt produsentens forpliktelser i 

henhold til artikkel 6 når den bringer en beholder i omsetning 

under eget navn eller varemerke eller endrer en beholdning 

som allerede er brakt i omsetning, på en slik måte at det kan 

påvirke beholderens samsvar med kravene i dette direktiv.  
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Artikkel 11 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

Markedsdeltakerne skal på anmodning identifisere følgende 

for markedstilsynsmyndighetene: 

a)  alle markedsdeltakere som har levert en beholder til dem, 

b)  alle markedsdeltakere som de har levert en beholder til. 

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt 

i første ledd i ti år etter at de har fått beholderen levert, og i ti 

år etter at de har levert beholderen. 

KAPITTEL 3 

SAMSVAR FOR BEHOLDERE SOM HAR ET PRODUKT AV 

PS × V SOM OVERSTIGER 50 BAR.L  

Artikkel 12 

Formodning om samsvar for beholdere som har et 

produkt av PS × V som overstiger 50 bar.l 

Beholdere som har et produkt av PS × V som overstiger 

50 bar.l, og som er i samsvar med harmoniserte standarder 

eller deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i 

Den europeiske unions tidende, skal formodes å oppfylle de 

grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I som 

omfattes av disse standardene eller deler av dem. 

Artikkel 13 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

1.  Før beholdere som har et produkt av PS × V som 

overstiger 50 bar.l produseres, skal de gjennomgå EU-

typeprøvingen (modul B) som fastsatt i vedlegg II nr. 1 som 

følger: 

a)  for beholdere som produseres i samsvar med de harmoni-

serte standardene nevnt i artikkel 12, skal produsenten velge 

en av følgende to måter: 

i)  en vurdering av egnetheten til beholderens tekniske 

konstruksjon ved undersøkelse av den tekniske 

dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen uten 

en undersøkelse av eksemplaret (modul B – 

konstruksjonstype). 

ii)  en vurdering av egnetheten til beholderens tekniske 

konstruksjon ved undersøkelse av den tekniske 

dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen, samt 

en undersøkelse av en prototyp som er representativ for 

den planlagte produksjonen, av den komplette 

beholderen (modul B – produksjonstype). 

b)  for beholdere som ikke eller bare delvis produseres i 

samsvar med de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 

12, skal produsenten legge fram en prototyp som er 

representativ for den planlagte produksjonen av den 

komplette beholderen og den tekniske dokumentasjonen 

og underlagsdokumentasjonen, for undersøkelse og 

vurdering av egnetheten ved beholderens tekniske 

konstruksjon (modul B – produksjonstype). 

2.  Før beholderne bringes i omsetning skal de være 

underlagt følgende framgangsmåter: 

a)  dersom produktet av PS × V overstiger 3 000 bar.l, 

typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt 

overvåket prøving av beholderen (modul C1) som fastsatt 

i vedlegg II nr. 2, 

b)  dersom produktet av PS × V ikke overstiger 3 000 bar.l, 

men overstiger 50 bar.l, etter produsentens valg være 

underlagt enten 

i)  typesamsvar basert på intern produksjonskontroll 

samt overvåket prøving av beholderen (modul C1) 

som fastsatt i vedlegg II nr. 2, 

ii)  typesamsvar basert på intern produksjonskontroll 

samt overvåket kontroll av beholderen med ujevne 

mellomrom (modul C2) som fastsatt i vedlegg II nr. 3, 

c)  dersom produktet av PS × V ikke overstiger 200 bar.l, 

men overstiger 50 bar.l, etter produsentens valg være 

underlagt enten 

i)  typesamsvar basert på intern produksjonskontroll 

samt overvåket prøving av beholderen (modul C1) 

som fastsatt i vedlegg II nr. 2, 

ii)  typesamsvar basert på intern produksjonskontroll 

(modul C) som fastsatt i vedlegg II nr. 4. 

3.  Dokumenter og korrespondanse knyttet til fram-

gangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i nr. 1 og 2 skal 

utarbeides på et språk som er offisielt i den medlemsstaten der 

det meldte organet har sin virksomhet, eller på et språk som 

godtas av vedkommende organ. 

Artikkel 14 

EU-samsvarserklæring 

1.  EU-samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at 

de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I er 

oppfylt.  
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2.  EU-samsvarserklæringen skal være i henhold til malen 

fastsatt i vedlegg IV, skal inneholde elementene angitt i de 

relevante modulene fastsatt i vedlegg II og skal oppdateres 

jevnlig. Den skal oversettes til det eller de språkene som 

kreves av den medlemsstaten der beholderen bringes i 

omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet. 

3.  Dersom en beholder omfattes av mer enn én unions-

rettsakt som krever en EU-samsvarserklæring, skal det utarbei-

des en enkelt EU-samsvarserklæring med hensyn til alle slike 

unionsrettsakter. Erklæringen skal angi hvilke unionsrettsakter 

den gjelder, herunder henvisninger til hvor de er kunngjort. 

4.  Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar 

produsenten seg ansvaret for at beholderen er i samsvar med 

kravene i dette direktiv. 

Artikkel 15 

Allmenne prinsipper for CE-merking 

CE-merkingen skal være underlagt de allmenne prinsippene i 

artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Artikkel 16 

Regler og vilkår for påføring av CE-merking og påskrifter 

1.  CE-merkingen og påskriftene nevnt i vedlegg III nr. 1 

skal påføres beholderen eller beholderens merkeplate slik at 

de er synlige, lett leselige og ikke kan slettes. 

2.  CE-merkingen skal påføres før beholderen bringes i 

omsetning. 

3.  CE-merkingen skal ledsages av identifikasjonsnummeret 

til det meldte organet som er involvert i produksjonskontrollen. 

Det meldte organets identifikasjonsnummer skal påføres av 

organet selv eller av produsenten eller dennes representant 

etter organets anvisning. 

4.  CE-merkingen og det meldte organets identifikasjons-

nummer kan etterfølges av et annet merke som angir en særlig 

risiko eller bruksområde. 

5.  Medlemsstatene skal basere seg på eksisterende ordninger 

for å sikre at reglene for CE-merking gjennomføres korrekt og 

treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk av merkingen. 

KAPITTEL 4 

MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER 

Artikkel 17 

Melding 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om organer som har tillatelse til å utføre 

samsvarsvurdering som tredjemann i henhold til dette direktiv. 

Artikkel 18 

Meldermyndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som 

skal ha ansvar for å opprette og utføre de nødvendige fram-

gangsmåtene for vurdering og melding av samsvars-

vurderingsorganer og tilsyn med meldte organer, herunder 

samsvar med bestemmelsene i artikkel 23. 

2.  Medlemsstatene kan bestemme at vurdering og tilsyn 

som nevnt i nr. 1 skal utføres av et nasjonalt akkredite-

ringsorgan i henhold til og i samsvar med forordning (EF) 

nr. 765/2008. 

3.  Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen måte 

overlater vurderingen, meldingen eller tilsynet nevnt i nr. 1 til et 

organ som ikke er et statlig foretak, skal vedkommende organ 

være en juridisk person og være tilsvarende underlagt kravene i 

artikkel 19. I tillegg skal det ha ordninger for å dekke 

erstatningsansvar som måtte oppstå som følge av dets 

virksomhet. 

4.  Meldermyndigheten skal påta seg det fulle ansvar for de 

oppgavene som utføres av organet nevnt i nr. 3. 

Artikkel 19 

Krav til meldermyndigheter 

1.  En meldermyndighet skal opprettes på en slik måte at det 

ikke oppstår interessekonflikter med samsvarsvurderings-

organer. 

2.  En meldermyndighet skal være organisert og drives på 

en slik måte at det sikres objektivitet og upartiskhet i dens 

virksomhet. 

3.  En meldermyndighet skal organiseres slik at alle 

beslutninger knyttet til melding av et samsvarsvurderingsorgan 

blir tatt av andre kvalifiserte personer enn dem som har utført 

vurderingen. 

4.  En meldermyndighet skal ikke tilby eller utøve noen 

virksomhet som samsvarsvurderingsorganer utøver, eller yte 

rådgivningstjenester på kommersielt eller konkurransemessig 

grunnlag.  
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5.  En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den 

innhenter, behandles fortrolig. 

6.  En meldermyndighet skal ha et tilstrekkelig antall 

kvalifisert personell til rådighet for å kunne utføre sine 

oppgaver på en tilfredsstillende måte. 

Artikkel 20 

Meldermyndigheters informasjonsplikt 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine 

framgangsmåter for vurdering av og melding om samsvars-

vurderingsorganer og tilsyn med meldte organer, og om 

eventuelle endringer av disse. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene. 

Artikkel 21 

Krav til meldte organer 

1.  Med sikte på melding skal et samsvarsvurderingsorgan 

oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2.  Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til 

en medlemsstats nasjonale lovgivning og være en juridisk 

person. 

3.  Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredje-

mannsorgan som er uavhengig av organisasjonen eller 

beholderen det vurderer. 

Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon 

som representerer foretak som deltar i konstruksjon, produksjon, 

levering, montering, bruk eller vedlikehold av beholdere som 

organet vurderer, kan anses å være et slikt organ, forutsatt at det 

påvises at organet er uavhengig og at det ikke foreligger 

interessekonflikter. 

4.  Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og 

personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, 

skal ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, 

kjøper, eier eller vedlikeholder av beholdere som de vurderer, 

og heller ikke være representant for noen av disse partene. 

Dette skal ikke utelukke bruk av vurderte beholdere som er 

nødvendige for samsvarsvurderingsorganets virksomhet, eller 

bruk av slike beholdere for personlige formål. 

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personell 

som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke 

være direkte involvert i utforming, produksjon eller konstruk-

sjon, markedsføring, installasjon, bruk eller vedlikehold av 

beholdere, og heller ikke representere parter som deltar i slik 

virksomhet. De skal ikke delta i noen form for virksomhet som 

kan påvirke deres uavhengige vurdering eller integritet i 

forbindelse med samsvarsvurderingsvirksomhet de er meldt for. 

Dette skal særlig gjelde rådgivningstjenester. 

Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at deres datterforetaks 

eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortrolighe-

ten, objektiviteten eller upartiskheten i organenes samsvars-

vurderingsvirksomhet. 

5.  Samsvarsvurderingsorganene og deres personell skal 

utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største faglige 

integritet og inneha de nødvendige tekniske kvalifikasjonene på 

det aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form 

for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan 

påvirke deres skjønn eller resultatene av deres samsvars-

vurderingsvirksomhet, særlig ikke fra personer eller grupper av 

personer som berøres av resultatene av denne virksomheten. 

6.  Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle sam-

svarsvurderingsoppgaver som det er tillagt i henhold til 

vedlegg I nr. 3.2 og vedlegg II, og som det er meldt for, 

uansett om disse oppgavene utføres av samsvarsvur-

deringsorganet selv eller på dets vegne og ansvar. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver 

framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type av 

beholdere som det er meldt for, ha til rådighet  

a)  nødvendig personell med teknisk kunnskap og tilstrek-

kelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingen, 

b)  nødvendige beskrivelser av framgangsmåter for sam-

svarsvurdering som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta 

disse framgangsmåtene. Organet skal ha egnede retnings-

linjer og framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det 

utfører som meldt organ, og annen virksomhet, 

c)  nødvendige framgangsmåter for utførelse av virksomheten, 

som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken 

sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksite-

ten ved det aktuelle produktets teknologi samt produksjons-

prosessens masse- eller seriepreg. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midlene til 

på en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative 

oppgavene som er forbundet med samsvarsvurderings-

virksomheten, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr og 

alle nødvendige anlegg.  
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7.  Personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger 

skal ha 

a)  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all 

samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvur-

deringsorganet er meldt for, 

b)  tilfredsstillende kunnskap om de kravene som gjelder for 

vurderingene de utfører, og nødvendige fullmakter til å 

utføre slike vurderinger, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleg-

gende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I gjeldende 

harmoniserte standarder og relevante bestemmelser i 

Unionens harmoniseringsregelverk og i nasjonal 

lovgivning, 

d)  kompetanse til å utarbeide sertifikater, dokumenter og 

rapporter som viser at vurderingene er utført. 

8.  Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres 

øverste ledelse og personell med ansvar for å utføre 

samsvarsvurderinger, er upartiske. 

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse 

og til personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av 

resultatet av slike vurderinger. 

9.  Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsfor-

sikring med mindre staten påtar seg ansvar i henhold til 

nasjonal lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte 

ansvarlig for samsvarsvurderingen. 

10.  Samsvarsvurderingsorganets personell skal være underlagt 

taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de innhenter når 

de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg I nr. 3.2 og 

vedlegg II eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det 

virkning, unntatt overfor vedkommende myndigheter i den 

medlemsstaten der det utøver sin virksomhet. Eiendomsretten 

skal vernes. 

11.  Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at 

deres personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og 

virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer 

opprettet i henhold til relevante deler av Unionens harmonise-

ringsregelverk, og skal anvende de forvaltningsvedtakene og 

dokumentene som denne gruppens arbeid munner ut i, som 

generelle retningslinjer. 

Artikkel 22 

Formodning om samsvar for meldte organer 

Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at det 

oppfyller kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte 

standardene eller deler av disse som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal det 

antas å oppfylle kravene i artikkel 21 i den utstrekning de 

gjeldende harmoniserte standardene omfatter disse kravene. 

Artikkel 23 

Meldte organers datterforetak og underleverandører 

1.  Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i 

forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør 

eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller 

datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 21 og underrette 

meldermyndigheten om dette. 

2.  Meldte organer skal påta seg det fulle ansvar for de 

oppgavene som blir utført av underleverandører eller datter-

foretak, uansett hvor disse er etablert. 

3. Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et 

datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke. 

4.  Meldte organer skal kunne stille til rådighet for melder-

myndigheten de relevante dokumentene om vurderingen av 

underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de 

oppgavene de har utført i henhold til nr. 3.2 i vedlegg I og 

vedlegg II. 

Artikkel 24 

Søknad om melding 

1.  Et samsvarsvurderingsorgan skal legge fram en søknad 

om melding for meldermyndigheten i den medlemsstaten der 

det er opprettet. 

2.  Søknaden om melding skal ledsages av en beskrivelse av 

den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de sam-

svarsvurderingsmodulene og den eller de beholderne som 

organet hevder å være kompetent for, samt eventuelt et 

akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan 

som bekrefter at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene 

fastsatt i artikkel 21. 

3.  Dersom det berørte samsvarsvurderingsorganet ikke kan 

legge fram et akkrediteringsbevis, skal det gi melder-

myndigheten all den dokumentasjonen som er nødvendig for å 

kontrollere, bekrefte og regelmessig føre tilsyn med at organet 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 21.  
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Artikkel 25 

Framgangsmåte for melding 

1.  Meldermyndighetene kan melde bare samsvarsvur-

deringsorganer som har oppfylt kravene i artikkel 21. 

2.  De skal underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som 

Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

3.  Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om 

samsvarsvurderingsvirksomheten, samsvarsvurderingsmodulen 

eller - modulene og den eller de berørte beholderne, samt 

relevant attestasjon på kompetanse. 

4.  Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis 

som nevnt i artikkel 24 nr. 2, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon som 

bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og de 

ordningene som er innført for å sikre regelmessig tilsyn med 

organet, og at organet fortsatt vil oppfylle kravene i artikkel 21. 

5.  Det berørte organet kan utøve virksomhet som meldt 

organ bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene 

ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker etter en 

melding basert på et akkrediteringsbevis, eller innen to måneder 

for en melding som ikke er basert på slik akkreditering. 

Det er bare et slikt organ som skal anses som et meldt organ i 

henhold til dette direktiv. 

6.  Meldermyndigheten skal underrette Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene om eventuelle senere relevante 

endringer av meldingen. 

Artikkel 26 

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

1.  Kommisjonen skal tildele et meldt organ et identifika-

sjonsnummer. 

Den skal tildele organet bare ett slikt nummer selv om det er 

meldt i henhold til flere unionsrettsakter. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organene 

som er meldt i henhold til dette direktiv, herunder identifika-

sjonsnumrene de har fått tildelt, og hvilke virksomheter de er 

meldt for. 

Kommisjonen skal sørge for at listen oppdateres. 

Artikkel 27 

Endringer av meldinger 

1.  Dersom en meldermyndighet har fastslått eller er blitt 

underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene 

i artikkel 21, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal 

meldermyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve eller 

trekke tilbake meldingen, avhengig av i hvor alvorlig grad 

organet ikke oppfyller disse kravene eller forpliktelsene. 

Meldermyndigheten skal umiddelbart underrette Kommi-

sjonen og de andre medlemsstatene om dette. 

2. Ved begrensing, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking 

av en melding eller dersom det meldte organet har sluttet sin 

virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe egnede tiltak for 

å sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et annet 

meldt organ eller stilles til rådighet for de ansvarlige 

meldermyndighetene og markedstilsynsmyndighetene på 

deres anmodning. 

Artikkel 28 

Tvil om meldte organers kompetanse 

1.  Kommisjonen skal undersøke alle saker der den er i tvil 

om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om 

kompetansen til et meldt organ eller om et meldt organ fortsatt 

oppfyller de kravene og det ansvaret det er underlagt. 

2.  Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommi-

sjonen alle opplysninger i tilknytning til grunnlaget for 

meldingen eller opprettholdelsen av det berørte meldte 

organets kompetanse. 

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger 

som den innhenter under sine undersøkelser, behandles 

fortrolig. 

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke 

oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen, skal den vedta en gjennomføringsrettsakt som 

pålegger meldermedlemsstaten å treffe nødvendige korrigerende 

tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av meldingen. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter fram-

gangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 39 nr. 2. 

Artikkel 29 

Meldte organers driftsmessige forpliktelser 

1.  Meldte organer skal utføre samsvarsvurderinger etter 

framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg II. 

2.  Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i 

forhold til målet, slik at markedsdeltakere ikke pålegges 

unødvendige byrder.  
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Samsvarsvurderingsorganene skal utøve sin virksomhet slik at 

det tas behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor 

det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved 

den aktuelle beholderens teknologi samt produksjons-

prosessens masse- eller seriepreg. 

I den forbindelse skal de likevel overholde den graden av 

nøyaktighet og det vernenivået som kreves for at beholderen 

skal være i samsvar med dette direktiv. 

3.  Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har 

oppfylt de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg 

I eller tilsvarende harmoniserte standarder eller andre tekniske 

spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer egnede 

korrigerende tiltak, og ikke utstede et samsvarssertifikat. 

4.  Dersom et meldt organ i forbindelse med kontroll av 

samsvar etter utstedelsen av et sertifikat finner at en beholder 

ikke lenger er i samsvar med kravene, skal det kreve at 

produsenten treffer hensiktsmessige korrigerende tiltak, og om 

nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet. 

5.  Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom 

de ikke har den ønskede virkningen, skal det meldte organet 

begrense, midlertidig oppheve eller trekke eventuelle 

sertifikater tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig. 

Artikkel 30 

Klager på beslutninger truffet av meldte organer 

Medlemsstatene skal sikre at en framgangsmåte for klager på 

beslutninger som er truffet av de meldte organene, er 

tilgjengelig. 

Artikkel 31 

Meldte organers informasjonsplikt 

1. Meldte organer skal underrette meldermyndigheten om 

a)  alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving 

eller tilbaketrekking av et sertifikat, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller 

vilkårene for melding, 

c)  alle anmodninger de har mottatt fra markedstil-

synsmyndighetene vedrørende opplysninger om 

samsvarsvurderingsvirksomhet, 

d)  på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er utført 

innenfor det området som omfattes av organets melding, 

samt all annen virksomhet som er utøvd, herunder 

virksomhet og underleveranser over landegrensene. 

2.  Meldte organer skal gi de andre organene som er meldt i 

henhold til dette direktiv, og som utfører tilsvarende former 

for samsvarsvurderingsvirksomhet som omfatter de samme 

beholderne, alle relevante opplysninger om spørsmål knyttet 

til negative og, på anmodning, positive resultater av 

samsvarsvurderinger. 

Artikkel 32 

Erfaringsutveksling 

Kommisjonen skal sørge for at det utveksles erfaring mellom 

medlemsstatenes nasjonale myndigheter som har ansvar for 

meldingspolitikk. 

Artikkel 33 

Samordning av meldte organer 

Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning og 

samarbeid mellom organer som er meldt i henhold til dette 

direktiv, iverksettes og forvaltes på en egnet måte i form av en 

eller flere sektorgrupper av meldte organer. 

Medlemsstatene skal sørge for at de organene de har meldt, 

deltar i denne eller disse gruppenes arbeid, enten direkte eller 

gjennom utpekte representanter. 

KAPITTEL 5 

TILSYN MED OG KONTROLL AV BEHOLDERE SOM 

BRINGES INN PÅ MARKEDET I UNIONEN, OG 

UNIONSFRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM 

BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 34 

Tilsyn med og kontroll av beholdere som bringes inn på 

markedet i Unionen 

Artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16–29 i forordning (EF) 

nr. 765/2008 får anvendelse på beholdere som omfattes av 

artikkel 1 i dette direktiv. 

Artikkel 35 

Framgangsmåte for håndtering av beholdere som utgjør 

en risiko på nasjonalt plan 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat 

har tilstrekkelig grunn til å anta at en beholder som omfattes av 

dette direktiv, utgjør en risiko for menneskers helse eller 

sikkerhet, for husdyr eller eiendom, skal de utføre en vurdering 

av den berørte beholderen som omfatter alle relevante krav 

fastsatt i dette direktiv. De berørte markedsdeltakerne skal 

samarbeide med markedstilsynsmyndighetene for dette formål 

etter behov. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med 

vurderingen nevnt i første ledd finner at beholderen ikke er i 

samsvar med kravene i dette direktiv, skal de omgående kreve 

at den berørte markedsdeltakeren treffer alle egnede 

korrigerende tiltak for at beholderen skal oppfylle disse 

kravene, trekke beholderen tilbake fra markedet eller 

tilbakekalle den innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra 

risikoens art.  
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Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det relevante 

meldte organet om dette. 

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på 

tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

2.  Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det 

manglende samsvaret ikke er begrenset til nasjonalt territorium, 

skal de underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene 

om resultatene av vurderingen og om de tiltakene de har pålagt 

markedsdeltakeren å treffe. 

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende 

tiltak er truffet med hensyn til alle berørte beholdere som 

denne har gjort tilgjengelige på unionsmarkedet. 

4.  Dersom den berørte markedsdeltakeren ikke treffer 

fyllestgjørende korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 

annet ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede 

midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøring 

av beholderen på sitt nasjonale marked, trekke beholderen 

tilbake fra dette markedet eller tilbakekalle den. 

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene. 

5.  Opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd skal omfatte alle 

tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er 

nødvendige for å identifisere den beholderen som ikke oppfyller 

kravene, beholderens opprinnelse, det påståtte manglende 

samsvarets art og hvilken risiko som er involvert, arten og 

varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet, og de 

argumentene som den berørte markedsdeltakeren har framsatt. 

Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om det 

manglende samsvaret skyldes 

a)  at beholderen ikke oppfyller kravene med hensyn til 

menneskers helse eller sikkerhet, vern av husdyr og 

eiendom, eller 

b) mangler ved de harmoniserte standardene som er nevnt i 

artikkel 12, og som danner grunnlaget for en samsvars-

formodning. 

6.  Andre medlemsstater enn den medlemsstaten som 

innledet framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal 

omgående underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene om eventuelle tiltak som er truffet, om eventuelle 

tilleggsopplysninger de måtte ha om den berørte beholderens 

manglende samsvar, samt om eventuelle innvendinger de 

måtte ha mot det vedtatte nasjonale tiltaket. 

7.  Dersom det innen tre måneder etter mottak av opplysnin-

gene nevnt i nr. 4 annet ledd ikke er kommet innvendinger fra 

enten en medlemsstat eller Kommisjonen når det gjelder et 

midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal nevnte tiltak 

anses som berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes 

egnede begrensende tiltak med hensyn til den berørte 

beholderen, for eksempel at beholderen trekkes tilbake fra 

markedet. 

Artikkel 36 

Unionsframgangsmåte ved beslutninger om 

beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 35 nr. 3 

og 4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt 

tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen 

omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller 

de berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale 

tiltaket. Kommisjonen skal på grunnlag av resultatene av 

denne vurderingen vedta en gjennomføringsrettsakt som 

fastslår om det nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstater 

og umiddelbart oversende den til dem og til den eller de 

berørte markedsdeltakerne. 

2.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal 

alle medlemsstater treffe nødvendige tiltak for å sikre at 

beholderen som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake fra 

deres marked, og underrette Kommisjonen om dette. Dersom 

det nasjonale tiltaket anses som uberettiget, skal den berørte 

medlemsstaten trekke tiltaket tilbake. 

3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og 

beholderens manglende samsvar tilskrives mangler ved de 

harmoniserte standardene nevnt i artikkel 35 nr. 5 bokstav b), 

skal Kommisjonen anvende framgangsmåten fastsatt i artikkel 

11 i forordning (EU) nr. 1025/2012. 

Artikkel 37 

Beholdere som oppfyller kravene, men som utgjør en 

risiko 

1.  Når en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i 

henhold til artikkel 35 nr. 1 kommer til at en beholder, selv 

om den er i samsvar med dette direktiv, utgjør en risiko for 

menneskers helse eller sikkerhet, for husdyr eller eiendom, 

skal medlemsstaten kreve at den berørte markedsdeltakeren 

treffer alle egnede tiltak for å sikre at den berørte beholderen 

ikke lenger utgjør noen risiko når den bringes i omsetning, 

trekke beholderen tilbake fra markedet eller tilbakekalle den 

innen et rimelig tidsrom, som medlemsstaten fastsetter ut fra 

risikoens art. 

2.  Markedsdeltakeren skal sikre at korrigerende tiltak 

treffes med hensyn til alle de berørte beholderne som den har 

gjort tilgjengelige på unionsmarkedet.  
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3.  Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommi-

sjonen og de andre medlemsstatene. Denne underretningen 

skal inneholde alle tilgjengelige opplysninger, særlig 

opplysninger som er nødvendige for å kunne identifisere den 

berørte beholderen, beholderens opprinnelse samt beholderens 

omsetningskjede, den aktuelle risikoens natur og arten og 

varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet. 

4.  Kommisjonen skal umiddelbart rådføre seg med 

medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og 

vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av 

resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen treffe 

beslutning gjennom gjennomføringsrettsakter om hvorvidt 

tiltaket er berettiget eller ikke, og om nødvendig foreslå 

egnede tiltak. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummer 

skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 39 nr. 3. 

Når det foreligger behørig begrunnede tvingende hasteårsaker 

knyttet til vern av menneskers helse og sikkerhet, eller vern av 

husdyr eller eiendom, skal Kommisjonen vedta gjennom-

føringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar med 

framgangsmåten nevnt i artikkel 39 nr. 4. 

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle 

medlemsstatene og umiddelbart oversende den til dem og til 

den eller de berørte markedsdeltakerne. 

Artikkel 38 

Formelt manglende samsvar 

1.  Med forbehold for artikkel 35 skal en medlemsstat 

pålegge den berørte markedsdeltakeren å bringe det 

manglende samsvaret til opphør dersom medlemsstaten 

fastslår et av følgende tilfeller: 

a)  CE-merkingen er påført i strid med artikkel 30 i 

forordning (EF) nr. 765/2008 eller artikkel 16 i dette 

direktiv, 

b)  CE-merkingen er ikke påført, 

c)  identifikasjonsnummeret til det meldte organet som er 

involvert i produksjonskontrollen, er påført i strid med 

artikkel 16 eller er ikke påført, 

d)  påskriftene i vedlegg III nr. 1 er ikke påført eller er påført 

i strid med artikkel 16 eller vedlegg III nr. 1, 

e)  det er ikke utarbeidet noen EU-samsvarserklæring, 

f)  EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte, 

g)  den tekniske dokumentasjonen er enten utilgjengelig eller 

ufullstendig, 

h)  opplysningene nevnt i artikkel 6 nr. 6 eller artikkel 8 nr. 3 

mangler, er uriktige eller ufullstendige, 

i)  eventuelle andre administrative krav fastsatt i artikkel 6 

eller artikkel 8 er ikke oppfylt. 

2.  Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer, 

skal den berørte medlemsstaten treffe alle egnede tiltak for å 

begrense eller forby tilgjengeliggjøring av beholderen på 

markedet eller påse at den blir tilbakekalt eller trukket tilbake 

fra markedet. 

KAPITTEL 6 

KOMITÉ, OVERGANGSBESTEMMELSER OG 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 39 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for enkle 

trykkbeholdere. Nevnte komité skal være en komité i henhold 

til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

4.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 

sammenholdt med artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 

anvendelse. 

5.  Kommisjonen skal rådføre seg med komiteen i enhver 

sak der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til 

forordning (EU) nr. 1025/2012 eller annet unionsregelverk. 

Komiteen kan videre undersøke eventuelle spørsmål i 

forbindelse med anvendelsen av dette direktiv, som reises 

enten av lederen av komiteen eller av en medlemsstats 

representant i henhold til dens saksbehandlingsregler. 

Artikkel 40 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får 

anvendelse ved markedsdeltakernes overtredelse av nasjonal 

lovgivning vedtatt i henhold til dette direktiv, og skal treffe 

alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene håndheves. 

Nevnte regler kan omfatte strafferettslige sanksjoner for 

alvorlige overtredelser.  
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De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 

til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 41 

Overgangsbestemmelser 

Medlemsstatene skal ikke hindre tilgjengeliggjøring på 

markedet og/eller ibruktaking av beholdere som omfattes av 

direktiv 2009/105/EØF, som er i samsvar med nevnte direktiv, 

og som bringes i omsetning før 20. april 2016. 

Sertifikater utstedt av godkjente inspeksjonsorganer i samsvar 

med direktiv 2009/105/EF skal være gyldige i henhold til dette 

direktiv. 

Artikkel 42 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 19. april 2016 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme artikkel 2, artikkel 6–41 og vedlegg II og IV. De 

skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. april 2016. 

Når disse bestemmelsene skal vedtas av medlemsstatene, skal 

de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal 

vises til direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde 

en erklæring om at henvisninger i gjeldende lover og 

forskrifter til det direktiv som oppheves ved dette direktiv, 

skal forstås som henvisninger til dette direktiv. Nærmere 

regler for henvisningen og ordlyden i erklæringen fastsettes av 

medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 43 

Oppheving 

Direktiv 2009/105/EF, endret ved forordningen oppført i 

vedlegg V del A, oppheves med virkning fra 20. april 2016, 

men uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser i 

forbindelse med fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning 

og datoene for anvendelse av direktivene som er angitt i 

vedlegg V del B. 

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammen-

ligningstabellen i vedlegg VI. 

Artikkel 44 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1, 3, 4 og 5 og vedlegg I og III får anvendelse fra 

20. april 2016. 

Artikkel 45 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 26. februar 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ  D. KOURKOULAS 

 Formann President 

 _____  
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VEDLEGG I 

GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSKRAV 

1. Materialer 

 Materialene skal velges ut på grunnlag av hva beholderne skal brukes til, og i samsvar med nr. 1.1–1.4. 

1.1 Trykksatte deler 

 Materialene som skal brukes ved produksjon av trykksatte deler av beholdere, skal 

a)  være sveisbare, 

b)  være duktile og seige slik at et brudd ved laveste driftstemperatur ikke forårsaker fragmentering eller 

sprøbrudd, 

c)  være aldringsbestandige. 

 Når det gjelder beholdere av stål, skal materialene i tillegg oppfylle kravene i nr. 1.1.1, og når det gjelder 

beholdere av aluminium eller aluminiumslegeringer, kravene i nr. 1.1.2. 

 Disse materialene skal følges av en kontrollseddel som definert i vedlegg III nr. 3.1 i) og som er utarbeidet av 

materialprodusenten. 

1.1.1 Beholdere av stå l  

 Ulegerte kvalitetsståltyper skal oppfylle følgende krav: 

a)  De skal være beroliget og leveres etter normaliseringsbehandling, eller i tilsvarende tilstand, 

b)  ha et karboninnhold per produkt på mindre enn 0,25 % og et svovel- og fosforinnhold som hver for seg er 

mindre enn 0,05 %, 

c)  ha følgende mekaniske egenskaper per produkt: 

i)  største strekkfasthet Rm, maks skal være mindre enn 580 N/mm2, 

ii)  bruddforlengelsen skal være: 

 dersom prøvelegemet tas parallelt med valseretningen, 

tykkelse ≥ 3 mm: A ≥ 22 %, 

tykkelse < 3 mm: A80 mm ≥ 17 %, 

 dersom prøvelegemet tas vinkelrett på valseretningen, 

tykkelse ≥ 3 mm: A ≥ 20 %, 

tykkelse < 3 mm: A80 mm ≥ 15 %, 

iii) gjennomsnittlig bruddenergi KCV for tre langsgående prøvelegemer ved laveste driftstemperatur skal 

ikke være mindre enn 35 J/cm2. Ikke flere enn en av disse tre verdiene kan være mindre enn 35 J/cm2 

og under ingen omstendighet mindre enn 25 J/cm2. Når det gjelder ståltyper som skal brukes i 

framstilling av beholdere der laveste driftstemperatur er mindre enn –10 °C og der veggtykkelsen er 

mer enn 5 mm, skal denne egenskapen kontrolleres. 

1.1.2 Beholdere av a luminium 

 Ulegert aluminium skal ha et aluminiuminnshold på minst 99,5 %, og de legeringene som er omhandlet i 

artikkel 1 nr. 1 bokstav b), skal ha en tilstrekkelig bestandighet overfor interkrystallinsk korrosjon ved høyeste 

driftstemperatur. 
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 Disse materialene skal dessuten oppfylle følgende krav: 

a)  De skal leveres i glødet tilstand, 

b) ha følgende mekaniske egenskaper per produkt: 

– største strekkfasthet Rm, maks skal være høyst 350 N/mm2, 

– bruddforlengelsen skal være: 

– A ≥ 16 % dersom prøvelegemet tas parallelt med valseretningen, 

– A ≥ 14 % dersom prøvelegemet tas vinkelrett på valseretningen. 

1.2 Sveisematerialer 

 Sveisematerialer som benyttes til å framstille sveiser på eller av beholdere, skal være egnet for og forenlige med 

de materialene som skal sveises. 

1.3 Tilbehør som bidrar til beholderens styrke 

 Dette tilbehøret (for eksempel bolter og muttere) skal være framstilt av et materiale som angitt i nr. 1.1 eller av 

andre typer stål, aluminium eller en egnet aluminiumslegering som er forenlig med materialene som benyttes for 

framstilling av trykksatte deler. 

 Sistnevnte materialer skal ved laveste driftstemperatur ha en hensiktsmessig bruddforlengelse og seighet. 

1.4 Ikke-trykksatte deler 

 Alle ikke-trykksatte deler av sveisede beholdere skal være framstilt av materialer som er forenlige med 

materialet i de delene de blir sveiset sammen med. 

2. Beholderens konstruksjon 

a)  Når beholdere konstrueres, skal produsenten avgrense deres bruksområde ved å fastsette 

i)  laveste driftstemperatur Tmin, 

ii)  høyeste driftstemperatur Tmaks, 

iii)  høyeste driftstrykk PS. 

 Dersom det fastsettes en laveste driftstemperatur som er høyere enn –10 °C, skal kravene til 

materialkvalitet likevel oppfylles ved –10 °C. 

b)  Produsenten skal også ta hensyn til følgende: 

i)  Beholderne skal kunne kontrolleres innvendig, 

ii)  beholderne skal kunne tømmes, 

iii)  beholdernes mekaniske egenskaper skal opprettholdes i det tidsrommet beholderne brukes for sitt 

tiltenkte formål, 

iv)  beholderne skal være tilstrekkelig beskyttet mot korrosjon ut fra hensynet til den bruken de er beregnet 

på. 

c)  Produsenten skal ta hensyn til at under planlagte bruksforhold 

i)  skal beholderne ikke utsettes for belastninger som kan svekke deres sikkerhet under bruk, 

ii)  skal det indre trykket permanent ikke overstige det høyeste driftstrykket PS. Et øyeblikks overtrykk på 

inntil 10 % kan imidlertid tillates. 
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d)  Rund- og langsveiser skal utføres med full gjennomsveising eller ved sveising som gir tilsvarende virkning. 

Konvekse endebunner som ikke er halvkuleformede, skal ha en sylindrisk kant. 

2.1 Veggtykkelse 

 Dersom produktet av PS x V ikke er større enn 3 000 bar.l, velger produsenten selv en av metodene som er 

beskrevet i nr. 2.1.1 og 2.1.2 for å fastsette beholdernes veggtykkelse, og dersom produktet av PS x V er større 

enn 3 000 bar.l, eller dersom høyeste driftstemperatur er høyere enn 100 °C, fastsettes veggtykkelsen etter 

metoden beskrevet i nr. 2.1.1. 

 Den faktiske veggtykkelsen i mantelringen og endebunnene skal imidlertid ikke være mindre enn 2 mm for 

beholdere av stål, og ikke mindre enn 3 mm for beholdere av aluminium eller aluminiumslegeringer. 

2.1.1 Beregningsmetode  

 Når minste tykkelse for trykksatte deler beregnes, skal det tas hensyn til spenningsnivået og til følgende 

bestemmelser: 

a)  Trykket som utgjør beregningsgrunnlaget, skal ikke være mindre enn det høyeste driftstrykket (PS) som er 

valgt, 

b)  den tillatte generelle membranspenningen skal ikke være større enn den laveste av verdiene 0,6 ReT eller 

0,3 Rm. Produsenten skal benytte de minsteverdiene for ReT og Rm som er garantert av materialprodusenten, 

når den tillatte spenningen skal fastsettes. 

 Dersom den sylindriske delen av beholderen imidlertid har en eller flere langsveiser som er utført ved en ikke-

automatisk sveisemetode, skal en tykkelse beregnet som nevnt foran multipliseres med koeffisienten 1,15. 

2.1.2 Forsøksmetode 

 Veggtykkelsen skal fastsettes slik at beholderne ved omgivelsestemperatur kan tåle et trykk på minst fem ganger 

høyeste driftstrykk med en konstant deformasjonsfaktor for omkretsen på mindre enn 1 %. 

3. Produksjonsprosessen 

 Beholderne skal framstilles og underkastes produksjonskontroll i samsvar med vedlegg II nr. 2, 3 eller 4. 

3.1. Forarbeid på deler 

 Forarbeid på delene (f.eks. forming og fugetildanning) skal ikke føre til overflatefeil, sprekker eller endringer i 

de mekaniske egenskapene som kan påvirke beholdernes sikkerhet på en negativ måte. 

3.2 Sveiser på trykksatte deler 

 Sveiser og overgangssoner skal ha de samme egenskapene som de sveisede materialene og være uten 

overflatefeil eller indre feil som kan påvirke beholdernes sikkerhet på en negativ måte. 

 Sveiser skal utføres av sveisere eller operatører med nødvendige kvalifikasjoner i henhold til godkjente 

sveisemetoder. Slik godkjenning og prøving av kvalifikasjoner skal utføres av meldte organer. 

 Produsenten skal under framstillingen også sikre en jevn sveisekvalitet ved å foreta relevante prøvinger etter 

passende framgangsmåter. Det skal utarbeides en rapport om disse prøvingene. 

4. Ibruktaking av beholderne 

 Beholderne skal følges av en bruksanvisning utarbeidet av produsenten, som omhandlet i vedlegg III nr. 2. 

 ______  
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VEDLEGG II 

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING 

1. Framgangsmåter for EU-typeprøving (modul B) 

1.1  EU-typeprøving er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker en 

beholders tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at beholderens tekniske konstruksjon oppfyller 

gjeldende krav i dette direktiv. 

1.2  EU-typeprøvingen kan gjennomføres på en av følgende måter i samsvar med artikkel 13: 

— en vurdering av egnetheten til beholderens tekniske konstruksjon gjennom en undersøkelse av den tekniske 

dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen nevnt i nr. 1.3, samt en undersøkelse av en prototyp som er 

representativ for den planlagte produksjonen, av den komplette beholderen (produksjonstype), 

— en vurdering av egnetheten til beholderens tekniske konstruksjon gjennom en undersøkelse av den tekniske 

dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen nevnt i nr. 1.3, uten undersøkelse av en prototyp for 

beholderen (konstruksjonstype). 

1.3  Produsenten skal inngi en søknad om EU-typeprøving til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde: 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om 

beholderen er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og 

vurdering av risiko. 

 Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal i den grad det er relevant for vurderingen, 

dekke beholderens konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dersom det er relevant, skal den tekniske 

dokumentasjonen minst inneholde følgende elementer: 

i) en generell beskrivelse av beholderen, 

ii) konstruksjons- og produksjonstegninger, delelister osv., 

iii) nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og listene og beholderens virkemåte, 

iv) en fortegnelse over de harmoniserte standardene som helt eller delvis er anvendt, som det er 

offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene 

ikke er anvendt, beskrivelser av de løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende 

sikkerhetskravene i dette direktiv, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske 

spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder er delvis anvendt, skal den tekniske 

dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt, 

v) resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv., 

vi) prøvingsrapporter, 

vii) bruksanvisningene og sikkerhetsopplysningene nevnt i vedlegg III nr. 2, 

viii) et dokument som beskriver 

– valgte materialer, 

– valgte sveisemetoder,  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/351 

 

– valgte kontrolltiltak, 

– alle viktige opplysninger om beholderens konstruksjon, 

d)  dersom det er relevant, prototyper for beholdere som er representative for den planlagte produksjonen. Det 

meldte organet kan anmode om flere prototyper for beholdere dersom det er nødvendig for å gjennomføre 

prøvingsprogrammet, 

e)  underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen 

skal angi alle dokumenter som er anvendt, særlig der relevante harmoniserte standarder ikke er anvendt fullt ut. 

Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger utført i samsvar med andre 

relevante tekniske spesifikasjoner av egnet laboratorium hos produsenten eller av et annet prøvings-

laboratorium på produsentens vegne og ansvar. 

 Når en prototyp for beholderen er undersøkt, skal den tekniske dokumentasjonen også inneholde 

– sertifikater som bekrefter at sveisemetodene er egnet, og at sveiserne eller sveiseoperatørene er 

kvalifiserte, 

– kontrollseddel for materialene som er benyttet i produksjonen av deler og komponenter, og som bidrar 

til beholderens styrke, 

– en rapport om undersøkelser og prøvinger som er utført, eller en beskrivelse av foreslåtte kontrolltiltak. 

1.4  Det meldte organet skal gjøre følgende: 

 Når det gjelder beholderen, 

1.4.1  undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om beholderens tekniske 

konstruksjon er tilfredsstillende. 

 Når det gjelder prototypen for beholderen/beholderne, 

1.4.2  kontrollere at prototypen for beholderen/beholderne er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, 

at den trygt kan brukes under de planlagte driftsforholdene, og identifisere elementer som er konstruert i 

samsvar med gjeldende bestemmelser i relevante harmoniserte standarder, og elementer som er konstruert i 

henhold til øvrige relevante tekniske spesifikasjoner, 

1.4.3  utføre eller besørge utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om relevante 

harmoniserte standarder er anvendt på riktig måte, dersom produsenten har valgt å bruke løsningene i dem, 

1.4.4  utføre eller besørge utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om løsninger produsenten 

har valgt fra andre relevante tekniske spesifikasjoner, oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv, 

i tilfeller der løsningene i de relevante harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

1.4.5  avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres. 

1.5  Det meldte organet skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver tiltakene som er gjennomført i henhold til 

nr. 1.4, og resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor meldermyndighetene, skal det 

meldte organet ikke offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten produsentens samtykke. 

1.6  Når typen oppfyller kravene i dette direktiv, skal det meldte organet utstede et EU-typeprøvingssertifikat til 

produsenten. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse til produsenten, konklusjonene av undersøkelsen, 

eventuelle vilkår for dets gyldighet, og opplysningene som kreves for å identifisere den godkjente typen. EU-

typeprøvingssertifikatet kan ha et eller flere vedlegg. 

 EU-typeprøvingssertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å kunne 

vurdere om beholderne som produseres, er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere beholderne 

i bruk. Det skal også angi eventuelle vilkår som må være oppfylt før sertifikatet kan utstedes, og ledsages av de 

beskrivelsene og tegningene som er nødvendige for å identifisere den godkjente typen.  
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 Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, skal det meldte organet avslå å utstede et EF-

typeprøvingssertifikat og underrette søkeren om dette, samt gi søkeren en detaljert begrunnelse for avslaget. 

1.7  Det meldte organet skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i 

teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, og avgjøre om 

slike endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det meldte organet underrette produsenten om dette. 

 Produsenten skal underrette det meldte organet som har den tekniske dokumentasjonen for EU-typeprøvings-

sertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om beholderen er i samsvar med de 

grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv eller vilkårene for sertifikatets gyldighet. Slike endringer krever 

tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet. 

1.8  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle 

tillegg til dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig 

for meldermyndigheten fortegnelser over slike sertifikater og/eller tillegg til dem som er avslått, midlertidig 

opphevet eller på andre måter begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle 

tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset, og på 

anmodning underrette om slike sertifikater og/eller tillegg til dem det har utstedt. 

 Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EU-typeprøvings-

sertifikatene og/eller tillegg til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av den 

tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som er gjennomført av det meldte organet. Det 

meldte organet skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og de tekniske 

dataene, herunder dokumentasjonen innsendt av produsenten, fram til sertifikatets gyldighetsperiode utløper. 

1.9  Produsenten skal kunne framlegge en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den 

tekniske dokumentasjonen for de nasjonale myndighetene i ti år etter at beholderen er brakt i omsetning. 

1.10  Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 1.3 og oppfylle forpliktelsene angitt i nr. 1.7 og 1.9, 

forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

2. Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket prøving av beholdere (modul C1) 

2.1  Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket prøving av beholdere er den delen av 

framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2.2, 2.3 og 2.4, og 

sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte beholderne er i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

2.2 Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at 

beholderne som produseres, er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og gjeldende 

krav i dette direktiv. 

 Før produksjonen settes i gang, skal produsenten gi et meldt organ etter eget valg alle nødvendige opplysninger, 

særlig: 

a)  den tekniske dokumentasjonen, som også skal inneholde 

– sertifikater som bekrefter at sveisemetodene er egnet, og at sveiserne eller sveiseoperatørene er 

kvalifisert, 

– kontrollseddel for materialene som er benyttet i produksjonen av deler og komponenter som bidrar til 

beholderens styrke, 

– en rapport om undersøkelser og prøvinger som er utført,  
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b)  inspeksjonsdokumentet som beskriver hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger som skal foretas under 

produksjonen, samt hvordan og hvor ofte disse skal gjennomføres, 

c)  EU-typeprøvingssertifikatet. 

2.3 Kontroll av beholdere 

2.3.1  For hver beholder som produseres, skal et meldt organ utføre hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å 

kontrollere at beholderen er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, 

og med de tilsvarende kravene i dette direktiv i samsvar med følgende punkter: 

a)  Produsenten skal presentere beholderne i ensartede partier og treffe alle nødvendige tiltak for å påse at 

produksjonsprosessen sikrer ensartethet for hvert parti som produseres. 

b)  Når det meldte organet undersøker et parti, skal det påse at beholderne er produsert og kontrollert i samsvar 

med den tekniske dokumentasjonen og foreta en hydraulisk trykkprøving, eller en pneumatisk trykkprøving 

med samme virkning, av alle beholderne i partiet, der disse utsettes for et trykk Ph på 1,5 ganger 

beholderens beregningstrykk for å kontrollere deres styrke. Pneumatisk trykkprøving forutsetter at 

sikkerhetsbestemmelsene om prøven er godkjent av medlemsstaten der slik prøving foretas. 

c)  For å undersøke sveisekvaliteten skal det meldte organet dessuten utføre prøvinger på prøvelegemer som 

etter produsentens valg er tatt fra et prøveemne som er representativt for produksjonen, eller fra en 

beholder. Prøvingene foretas på langsveiser. Prøvingene skal imidlertid gjentas på rundsveiser når det 

benyttes ulike sveisemetoder ved rund- og langsveising. 

d)  Når det gjelder beholdere som omfattes av forsøksmetoden nevnt i vedlegg I nr. 2.1.2, skal prøvingene på 

prøvelegemer erstattes av hydraulisk trykkprøving av fem tilfeldig valgte beholdere fra hvert parti for å 

kontrollere at de oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I nr. 2.1.2. 

e)  Når det gjelder godkjente partier, skal det meldte organet påføre sitt identifikasjonsnummer, eller sørge for 

at dette nummeret blir påført, på hver beholder og utarbeide et skriftlig samsvarssertifikat for de prøvingene 

som er utført. Alle beholdere i et parti kan bringes i omsetning, unntatt de som ikke er godkjent ved en 

hydraulisk trykkprøving eller en pneumatisk trykkprøving med positivt resultat. 

f)  Dersom et parti blir avvist, skal det meldte organet treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre at partiet 

bringes i omsetning. Dersom partier forkastes ofte, kan det meldte organet midlertidig oppheve ordningen 

med statistisk verifisering. 

g)  Produsenten skal på anmodning fra de relevante myndighetene legge fram det meldte organets 

samsvarssertifikater som nevnt i bokstav e). 

2.3.2  Det meldte organet skal levere en kopi av inspeksjonsrapporten til medlemsstaten som har meldt organet, og på 

forespørsel til de andre meldte organene, de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen. 

2.3.3  Produsenten skal, på det meldte organets ansvar, påføre det meldte organets identifikasjonsnummer i 

produksjonsprosessen. 

2.4 CE-merking og EU-samsvarserklæring 

2.4.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen på hver enkelt beholder som er i samsvar med typen beskrevet i  

EU-typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

2.4.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver beholdermodell og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at beholderen er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen 

skal angi hvilken beholder den er utarbeidet for. 

2.4.3  En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

2.5 Produsentens representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 2.4 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne 

og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.  



Nr. 77/354 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

3. Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket kontroll av beholdere med ujevne 

mellomrom (modul C2) 

3.1  Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket kontroll av beholdere med ujevne mellomrom 

er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i 

nr. 3.2, 3.3 og 3.4, og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte beholderne er i samsvar med typen som er 

beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

3.2 Produksjon 

3.2.1  Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at 

beholderne som produseres, er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med 

gjeldende krav i dette direktiv. 

3.2.2  Før produksjonen settes i gang, skal produsenten gi et meldt organ etter eget valg alle nødvendige opplysninger, 

særlig: 

a)  den tekniske dokumentasjonen, som også skal inneholde 

– sertifikater som bekrefter at sveisemetodene er egnet, og at sveiserne eller sveiseoperatørene er 

kvalifiserte, 

– kontrollseddel for materialene som er benyttet i produksjonen av deler og komponenter som bidrar til 

beholderens styrke, 

– en rapport om undersøkelser og prøvinger som er utført, 

b)  EU-typeprøvingssertifikatet, 

c)  et dokument som beskriver produksjonsprosessen og alle systematiske tiltak som er fastlagt på forhånd for 

å sikre at beholderne er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet. 

 Det meldte organet skal før den datoen produksjonen skal begynne, undersøke nevnte dokumenter for å bekrefte 

at de er i samsvar med EU-typeprøvingssertifikatet. 

3.2.3  Dokumentet nevnt i nr. 3.2.2 bokstav c) skal inneholde: 

a)  en beskrivelse av produksjonsmidler og kontrollutstyr som er egnet for produksjon av beholderne, 

b)  et inspeksjonsdokument som beskriver hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger som skal foretas i løpet 

av produksjonsprosessen, samt hvordan og hvor ofte disse skal gjennomføres, 

c)  en forpliktelse til å foreta undersøkelsene og prøvingene i samsvar med inspeksjonsdokumentet, samt til å 

foreta en hydraulisk trykkprøving, eller en pneumatisk trykkprøving dersom medlemsstaten samtykker til 

dette, med et prøvetrykk på 1,5 ganger beregningstrykket på hver enkelt beholder som produseres; 

kvalifisert personale som er uavhengig av produksjonen, skal ha ansvaret for å utføre disse undersøkelsene 

og prøvingene som skal sammenfattes i en rapport, 

d)  adressene til produksjonssteder og lagre, og datoen for når produksjonen skal begynne. 

3.3 Kontroll av beholdere 

 Det meldte organet skal utføre eller besørge utført stikkprøvekontroll av beholderne med ujevne mellomrom 

fastsatt av organet, for å kontrollere kvaliteten på den interne kontrollen av beholderen, idet det tas hensyn til 

blant annet hvor teknologisk komplekse beholderne er og produksjonsmengden. Et passende prøveutvalg av de 

ferdige beholderne, som tas på stedet av det meldte organet før beholderne bringes i omsetning, skal undersøkes, 

og hensiktsmessige prøvinger som definert i de relevante delene av de harmoniserte standardene og/eller 

tilsvarende prøvinger fastsatt i øvrige relevante tekniske spesifikasjoner, skal gjennomføres for å kontrollere om 

beholderen er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med de relevante kravene 

i dette direktiv. 

 Det meldte organet skal også sikre at produsenten faktisk kontrollerer serieproduserte beholdere i samsvar med 

nr. 3.2.3 bokstav c).  
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 Dersom en prøve ikke holder et akseptabelt kvalitetsnivå, skal det meldte organet treffe hensiktsmessige tiltak. 

 Formålet med framgangsmåten for prøvetaking som skal anvendes, er å fastslå om produksjonsprosessen for 

beholderen er innenfor akseptable grenser, med henblikk på å sikre at beholderen er i samsvar med kravene. 

 Det meldte organet skal levere en kopi av inspeksjonsrapporten til medlemsstaten som har meldt organet, og på 

forespørsel til de andre meldte organene, de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen. 

 Produsenten skal, på det meldte organets ansvar, påføre det meldte organets identifikasjonsnummer i 

produksjonsprosessen. 

3.4 CE-merking og EU-samsvarserklæring 

3.4.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen på hver enkelt beholder som er i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

3.4.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver beholdermodell og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at beholderen er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen 

skal angi hvilken beholder den er utarbeidet for. 

3.4.3  En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

3.5 Produsentens representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.4 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne 

og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

4. Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll (modul C) 

4.1  Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 4.2 og 4.3, og sikrer og erklærer at de berørte beholderne er i 

samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller gjeldende krav i dette 

direktiv. 

4.2 Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at beholderne 

som produseres, er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med 

gjeldende krav i dette direktiv. 

 Før produksjonen settes i gang, skal produsenten gi til det meldte organet som har utstedt EU-typeprøvings-

sertifikatet, alle nødvendige opplysninger, særlig: 

a)  sertifikater som bekrefter at sveisemetodene er egnet, og at sveiserne eller sveiseoperatørene er kvalifiserte, 

b)  kontrollseddel for materialene som er benyttet i produksjonen av deler og komponenter som bidrar til 

beholderens styrke, 

c)  en rapport om undersøkelser og prøvinger som er utført, 

d)  et dokument som beskriver produksjonsprosessen og alle systematiske tiltak som er fastlagt på forhånd for 

å sikre at beholderne er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet. 

 Nevnte dokument skal inneholde: 

i)  en beskrivelse av produksjonsmidler og kontrollutstyr som er egnet for produksjon av beholderne, 

ii)  et inspeksjonsdokument som beskriver hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger som skal foretas i 

løpet av produksjonsprosessen, samt hvordan og hvor ofte disse skal gjennomføres, 
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iii) en forpliktelse til å foreta undersøkelsene og prøvingene i samsvar med inspeksjonsdokumentet, samt til 

å foreta en hydraulisk trykkprøving, eller en pneumatisk trykkprøving dersom medlemsstaten 

samtykker til dette, med et prøvetrykk på 1,5 ganger beregningstrykket på hver enkelt beholder som 

produseres; kvalifisert personale som er uavhengig av produksjonen, skal ha ansvaret for å utføre disse 

undersøkelsene og prøvingene som skal sammenfattes i en rapport, 

iv)  adressene til produksjonssteder og lagre, og datoen for når produksjonen skal begynne. 

 Det meldte organet skal før den datoen produksjonen skal begynne, undersøke nevnte dokumenter for å bekrefte 

at de er i samsvar med EU-typeprøvingssertifikatet. 

4.3 CE-merking og EU-samsvarserklæring 

4.3.1  Produsenten skal påføre CE-merkingen på hver enkelt beholder som er i samsvar med typen beskrevet i  

EU-typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

4.3.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver beholdermodell og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at beholderen er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen 

skal angi hvilken beholder den er utarbeidet for. 

4.3.3  En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

4.4 Produsentens representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 4.3 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne 

og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG III 

PÅSKRIFTER, BRUKSANVISNINGER, DEFINISJONER OG SYMBOLER 

1. CE-merking og påskrifter 

1.1  Beholdere som har et produkt av PS × V som overstiger 50 bar.l, skal være påført CE-merkingen fastsatt i 

vedlegg II i forordning (EF) nr. 765/2008 og de to siste sifrene for det året CE-merkingen ble påført. 

1.2  Beholderne eller deres merkeplater skal minst være påført følgende opplysninger: 

a)  høyeste driftstrykk (PS i bar), 

b)  høyeste driftstemperatur (Tmaks i °C), 

c)  laveste driftstemperatur (Tmin i °C), 

d)  beholderens volum (V i l), 

e)  navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten, 

f)  beholderens typebetegnelse og serie- eller partinummer. 

1.3  Dersom det brukes en merkeplate, skal den være utformet slik at den ikke kan brukes på nytt, og den skal ha et 

ledig felt der andre opplysninger kan påføres. 

2. Bruksanvisninger og sikkerhetsopplysninger 

 Bruksanvisningen skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  opplysningene i nr. 1.2, unntatt beholderens serie- eller partinummer, 

b)  beholderens planlagte bruksområde, 

c)  de kravene til vedlikehold og installasjon som er nødvendige for beholderens sikkerhet. 

3. Definisjoner og symboler 

3.1 Definisjoner 

a)  Beregningstrykket «P» er det overtrykket som velges av produsenten, og som brukes til å fastsette 

tykkelsen på beholderens trykksatte deler. 

b)  Høyeste driftstrykk «PS» er det største overtrykket som kan utøves under normal bruk av beholderen. 

c)  Laveste driftstemperatur «Tmin» er den laveste stabiliserte temperaturen som beholderveggen kan ha under 

normal bruk. 

d)  Høyeste driftstemperatur «Tmaks» er den høyeste stabiliserte temperaturen som beholderveggen kan ha under 

normal bruk. 

e)  Flytegrensen «ReT» er verdien ved høyeste driftstemperatur Tmaks av enten 

i) den øvre flytegrensen ReH for et materiale som har både en nedre og en øvre flytegrense, 

ii) 0,2 % forlengelsesgrense Rp0,2, 

iii) 1,0 % forlengelsesgrense Rp1,0 for ulegert aluminium. 
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f)  Beholderfamilier: 

 Beholdere inngår i samme familie dersom de skiller seg fra prototypen bare i diameter, forutsatt at de er i 

samsvar med de tillatte kravene i vedlegg I nr. 2.1.1 og 2.1.2, og/eller i lengden på den sylindriske delen 

innenfor følgende grenser: 

i)  Dersom prototypen består av en eller flere mantelringer i tillegg til endebunnene, skal variantene ha 

minst én mantelring. 

ii)  Dersom prototypen bare består av to kuvede endebunner, skal variantene ikke ha noen mantelringer. 

 Variasjoner i lengden som fører til endringer av åpninger og/eller hull, skal vises på tegningen for hver 

enkelt variant. 

g) Et parti beholdere består av høyst 3 000 beholdere av samme modelltype. 

h) I henhold til dette direktiv menes med serieproduksjon at en beholder av samme type i løpet av et gitt 

tidsrom blir produsert i en ubrutt produksjonsprosess, med felles konstruksjon og etter samme 

produksjonsprosess. 

i)  Kontrollseddel: Et dokument der produsenten av materialene bekrefter at de leverte produktene oppfyller 

kravene i ordren, og der denne påfører resultater, særlig kjemisk sammensetning og mekaniske egenskaper, 

fra rutinemessige inspeksjonsundersøkelser foretatt på produksjonsstedet av produkter framstilt i samme 

produksjonsprosess som de leverte produktene, men ikke nødvendigvis av disse. 

3.2 Symboler 

A bruddforlengelse (Lo = 5,65√So) % 

A80 mm bruddforlengelse (Lo = 80 mm) % 

KCV bruddenergi J/cm2 

P beregningstrykk bar 

PS høyeste driftstrykk bar 

Ph hydraulisk eller pneumatisk prøvingstrykk bar 

Rp0,2 0,2 % forlengelsesgrense N/mm2 

ReT flytegrense ved høyeste driftstemperatur N/mm2 

ReH øvre flytegrense N/mm2 

Rm strekkfasthet N/mm2 

Rm, maks største strekkfasthet N/mm2 

Rp1,0 1,0 % forlengelsesgrense N/mm2 

Tmaks høyeste driftstemperatur °C 

Tmin laveste driftstemperatur °C 

V beholderens volum l 
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VEDLEGG IV 

EU-SAMSVARSERKLÆRING (NR. XXXX)(1) 

1.  Beholder/beholdermodell (produkt-, type-, parti- eller serienummer): 

2.  Navn og adresse til produsenten og eventuelt dennes representant: 

3.  Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens ansvar alene. 

4.  Erklæringens gjenstand (identifikasjon av beholderen som gjør det mulig å spore den; kan ved behov omfatte et 

bilde for å identifisere beholderen): 

5.  Erklæringens gjenstand beskrevet over er i samsvar med relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk: 

6.  Henvisninger til de relevante harmoniserte standardene som er anvendt, eller henvisninger til andre tekniske 

spesifikasjoner det erklæres samsvar med: 

7.  Det meldte organet … (navn, nummer) har utført … (beskrivelse av inngrepet) og utstedt sertifikatet: 

8.  Tilleggsopplysninger: 

 Undertegnet for og på vegne av: 

 (sted og dato for utstedelse): 

 (navn, stilling) (underskrift): 

 ______  

  

(1) Produsenten kan velge å tildele samsvarserklæringen et nummer. 
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VEDLEGG V 

DEL A 

Opphevet direktiv med endringer 

(som nevnt i artikkel 43) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/105/EF 

(EUT L 264 av 8.10.2009, s. 12). 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 

(EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 

Bare artikkel 26 nr. 1 bokstav j) 

DEL B 

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og datoene for anvendelse av direktivene angitt i del B i 

vedlegg IV til direktiv 2009/105/EF 

(som nevnt i artikkel 43) 

Direktiv Tidsfrister for innarbeiding Anvendelsesdato 

87/404/EØF 31. desember 1989 1. juli 1990(1) 

90/488/EØF 1. juli 1991 — 

93/68/EØF 30. juni 1994 1. januar 1995(2) 

(1) I samsvar med artikkel 18 nr. 2 tredje ledd i direktiv 87/404/EØF skal medlemsstatene for tidsrommet fram til 1. juli 1992 tillate 

omsetning og/eller ibruktaking av beholdere som er i samsvar med de bestemmelsene som gjaldt på deres territorium før  

1. juli 1990. 

(2) I samsvar med artikkel 14 nr. 2 i direktiv 93/68/EØF skal medlemsstatene fram til 1. januar 1997 tillate omsetning og ibruktaking 

av produkter som er i samsvar med de merkingsreglene som gjaldt før 1. januar 1995. 
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VEDLEGG VI 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 2009/105/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 innledende tekst 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 2 

Artikkel 1 nr. 3 bokstav a) Artikkel 1 nr. 1 bokstav a)–e) 

Artikkel 1 nr. 3 bokstav b) — 

Artikkel 2 Artikkel 3 

— Artikkel 2 

Artikkel 3 Artikkel 4 

Artikkel 4 Artikkel 5 

— Artikkel 6 

— Artikkel 7 

— Artikkel 8 

— Artikkel 9 

— Artikkel 10 

— Artikkel 11 

— Artikkel 12 

Artikkel 5 — 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 — 

Artikkel 8 — 

— Artikkel 13 

Artikkel 9 — 

Artikkel 10 — 

Artikkel 11 nr. 1 og 2 — 

Artikkel 11 nr. 3 Vedlegg II nr. 2.3 

Artikkel 12 — 

Artikkel 13 nr. 1 Vedlegg II nr. 3.2.1 

Artikkel 13 nr. 2 Vedlegg II nr. 3.2.2 

Artikkel 13 nr. 3 — 

Artikkel 14 — 

— Artikkel 14 

— Artikkel 15 

— Artikkel 16 

— Artikkel 17 

— Artikkel 18 

— Artikkel 19 

— Artikkel 20 
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Direktiv 2009/105/EF Dette direktiv 

— Artikkel 21 

— Artikkel 22 

— Artikkel 23 

— Artikkel 24 

— Artikkel 25 

— Artikkel 26 

— Artikkel 27 

— Artikkel 28 

— Artikkel 29 

— Artikkel 30 

— Artikkel 31 

— Artikkel 32 

— Artikkel 33 

Artikkel 15 — 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 — 

— Artikkel 34 

— Artikkel 35 

— Artikkel 36 

— Artikkel 37 

— Artikkel 38 

— Artikkel 39 

— Artikkel 40 

— Artikkel 41 

Artikkel 18 Artikkel 42 nr. 2 

— Artikkel 42 nr. 1 

Artikkel 19 Artikkel 43 

Artikkel 20 Artikkel 44 

Artikkel 21 Artikkel 45 

Vedlegg I Vedlegg I 

— Vedlegg II 

Vedlegg II nr. 1, 2 og 4 Vedlegg III 

Vedlegg II nr. 3 Vedlegg II nr. 1.3 bokstav c), nr. 2.2, nr. 3.2.2 og nr. 4.2 

bokstav a), b) og c) 

Vedlegg III — 

— Vedlegg IV 

Vedlegg IV Vedlegg V 

Vedlegg V Vedlegg VI 
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ERKLÆRING FRA EUROPAPARLAMENTET 

Europaparlamentet anser at det bare er når og i den utstrekning gjennomføringsrettsakter i henhold til forordning (EU) 

nr. 182/2011 drøftes på møter i komiteer, at sistnevnte kan betraktes som «komité» i henhold til vedlegg I til 

rammeavtalen om forbindelsene mellom Europaparlamentet og Europakommisjonen. Møtene i komiteen omfattes 

dermed av virkeområdet for nr. 15 i rammeavtalen når og i den utstrekning andre forhold drøftes. 

 ____________  
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/13 

av 31. oktober 2014 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/32/EU med hensyn til 

strømningshastighetsområdet for vannmålere(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/32/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes 

lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av måleinstrumenter(1), særlig artikkel 47 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 2014/32/EU fastsettes kravene som visse måleinstrumenter må oppfylle for å kunne bringes i omsetning 

og/eller tas i bruk til særlige måleoppgaver som fastsettes av medlemsstatene. 

2) Det første av de særlige kravene til vannmålere (krav 1) i vedlegg III til direktiv 2014/32/EU gjelder nominelle 

driftsforhold for strømningshastighetsområdet Q3/Q1 ≥ 10.  

3) Den 31. oktober 2011 trådte en ajourføring av standarden EN 14154, som omfattet strømningshastighetsområdet  

Q3/Q1 ≥ 40, i kraft. Den reviderte standarden EN 14154 gjenspeiler den internasjonale standarden. Den er strengere med 

hensyn til strømningshastighetsområdet enn de særlige kravene i vedlegg III til direktiv 2014/32/EU og fører til mer 

presise målinger.  

4) Før strømningshastighetsområdet Q3/Q1 ≥ 10 ble innført ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/22/EF om måle-

instrumenter(2), ble den internasjonale OIML-standarden, som allerede omfattet et krav til strømningshastighetsområdet 

Q3/Q1 ≥ 40, anvendt i alle medlemsstater. Som følge av overgangsbestemmelsene fastsatt i artikkel 50 nr. 2 i direktiv 

2014/32/EU oppfyller de fleste vannmålerne som er brakt i omsetning, allerede kravet Q3/Q1 ≥ 40. 

5) Vannmålere med strømningshastighetsområdet Q3/Q1 ≥ 10 kan være betydelig billigere enn vannmålere som oppfyller 

kravene i standarden EN 14154 (Q3/Q1 ≥ 40). I henhold til nr. 10 i vedlegg III til direktiv 2014/32/EU kan den offentlige 

forsyningstjenesten eller den person som er utpekt i henhold til loven til å installere måleren, fastsette blant annet hvilket 

strømningshastighetsområde som er egnet til nøyaktig måling av det forbruk som er forventet eller kan forventes(3). 

Vannmålere som ikke er i samsvar med standarden EN 14154 når det gjelder strømningshastighetsområde, men som er i 

tråd med kravene fastsatt i vedlegg III til direktiv 2014/32/EU, kan derfor installeres. Dette kan imidlertid øke 

sannsynligheten for at kunder opplever feil i regninger som følge av at måleren gir mindre presise målinger.  

6) Strømningshastighetsområdet Q3/Q1 ≥ 40 tilsvarer det nåværende utviklingstrinn i teknikken i samsvar med gjeldende 

internasjonal standard og framstillingspraksis samt den minstekvalitet som nå er tilgjengelig på markedet i Unionen. Det 

gir mer presise målinger og sikrer dermed et høyere nivå for forbrukervern. Ettersom strømningshastighetsområdet 

Q3/Q1 ≥ 40 i mange år har vært og fortsatt er det minimum som installeres av markedet, medfører oppfyllelse av kravet 

ingen tilleggskostnader for brukerne. 

7) Direktiv 2014/32/EU bør derfor endres — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2015, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2015 av 30. april 2015 

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

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 22. 

(1) EUT L 96 av 29.3.2014, s. 149. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/22/EF av 31. mars 2004 om måleinstrumenter (EUT L 135 av 30.4.2004, s. 1).  

(3) Se nr. 10 i vedlegg III til direktiv 2014/32/EU. 

2019/EØS/77/22 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til direktiv 2014/32/EU skal nr. 1 lyde: 

 «1.  Vannets strømningshastighetsområde. 

Verdiene for strømningshastighetsområdet skal oppfylle følgende vilkår: 

Q3/Q1 ≥ 40 

Q2/Q1 = 1,6 

Q4/Q3 = 1,25» 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 19. april 2016 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. april 2016. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 31. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/174 

av 5. februar 2015 

om endring og retting 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), c), d) og e), 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) er det opprettet en EU-liste over stoffer som kan brukes i 

framstillingen av plastmaterialer og plastgjenstander.  

2) Vinsyre (materiale beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler (FCM), FCM-stoff nr. 161) ble vurdert av 

Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF) i 1991(3). SCF avga en positiv uttalelse bare til den formen av vinsyre 

som forekommer naturlig (L-(+)-vinsyre). Den utelukket ettertrykkelig DL-vinsyre. Det følger av komiteens vurdering 

at det bare er L-(+)-vinsyre som ikke er skadelig for menneskers helse, og at dette ikke er bevist for øvrige former av 

stoffet. Derfor bør det klart framgå av navnet på stoffet oppført i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 at 

det bare er snakk om L-(+)-vinsyre. Navnet til FCM-stoff nr. 161 bør derfor endres.  

3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») vedtok en uttalelse om ny vurdering av 

tolerabelt daglig inntak (TDI) av fenol(4). Fenol (FCM-stoff nr. 241) er oppført som utgangsstoff i tabell 1 i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 10/2011. Den generelle spesifikke migrasjonsgrensen (SML) på 60 mg/kg fastsatt i artikkel 11 nr. 2 

i forordning (EU) nr. 10/2011 gjelder for dette stoffet. I den nye vurderingen av fenol reduserte Myndigheten TDI fra 

1,5 mg/kg kroppsvekt/dag til 0,5 mg/kg kroppsvekt/dag. Myndigheten konstaterte at eksponeringen fra alle kilder var 

høyere enn TDI, mens eksponering fra materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, sannsynligvis var innenfor 

TDI-grensen. I tillegg til TDI bør en fordelingsfaktor på 10 % for eksponering fra materialer som kommer i kontakt med 

næringsmidler, benyttes for å oppnå en tilstrekkelig reduksjon i fenoleksponering. Ved fastsettelsen av migrasjons-

grensen tas det hensyn til en allmenn eksponeringsantakelse om at en person som veier 60 kg, inntar 1 kg næringsmidler 

hver dag. På grunnlag av TDI, fordelingsfaktoren og antatt eksponering bør det derfor fastsettes en spesifikk 

migrasjonsgrense på 3 mg/kg for fenol for å sikre at fenol ikke skader menneskers helse.  

4) 1,4-butandiolformal (FCM-stoff nr. 344) ble vurdert av SCF i 2000(5). SCF konkluderte med at det bør fastsettes en 

spesifikk migrasjonsgrense på 0,05 mg/kg for stoffet. I kolonne 8 i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 

står det feilaktig at migrasjon av stoffet skal være påviselig, og dette bør rettes.  

5) SCF foreslo at man skulle fastsette restinnholdet av stoffet 1,4-butandiolformal (FCM-stoff nr. 344) i materialet 

istedenfor å kontrollere samsvar med SMG ettersom det ikke finnes en egnet metode for å bestemme restinnholdet i et 

næringsmiddel eller en simulant. Egnede metoder for å fastsette restinnholdet i et næringsmiddel eller en simulant er 

tilgjengelig nå. Derfor bør samsvarskontroll ved fastsettelse av restinnholdet erstattes med migrasjonsprøving. 1,4-

butandiolformal kan hydrolyseres i kontakt med næringsmidler eller simulanter og danne 1,4-butandiol (FCM-stoff 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 30 av 6.2.2015, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2015 av 30. april 2015 

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

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 23. 

(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) Rapport fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler, serie 25, EUR 13416, 1991. 

(4) EFSA Journal 2013; 11(4):3189. 

(5) «Opinion of the Scientific Committee on Food on the 11th additional list of monomers and additives for food contact materials», 

SCF/CS/PM/GEN/M8313, november 2000. 
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nr. 254) og formaldehyd (FCM-stoff nr. 98). Derfor bør de samlede spesifikke migrasjonsgrensene for disse stoffene 

ikke overskrides. Som følge av dette bør 1,4-butandiolformal legges til grupperestriksjon 15 og 30. Ettersom hydrolyse 

bare forekommer i visse tilfeller, bør det i tabell 3 føres opp regler som angir når det er nødvendig med samsvarskontroll 

for disse grupperestriksjonene. 

6) Myndigheten vedtok en positiv vitenskapelig uttalelse(1) om en mulig utvidelse av bruken av utgangsstoff 1,4:3,6-

dianhydrosorbitol (FMC-stoff nr. 364) til bruk som komonomer i framstilling av polyestere, dersom det brukes i mengder 

på inntil 40 molprosent av diolkomponenten i kombinasjon med etylenglykol og/eller 1,4-bis(hydroksymetyl)sykloheksan, 

og dersom polyestere framstilt med 1,4:3,6-dianhydrosorbitol sammen med 1,4-bis(hydroksymetyl)sykloheksan ikke 

brukes i kontakt med næringsmidler som inneholder mer enn 15 % alkohol. Utvidelsen av bruken av stoffet til de nye 

spesifikasjonene utgjør ingen fare for menneskers helse dersom nevnte vilkår er oppfylt. Derfor bør godkjenningen av 

FCM-stoff nr. 364 endres ved at de ytterligere spesifikasjonene tilføyes. 

7) Myndigheten vedtok en positiv vitenskapelig uttalelse(2) om en mulig utvidelse av bruken av stoffet kaolin (FMC-stoff 

nr. 410) til å omfatte partikler i nanoform med en tykkelse på mindre enn 100 nm og med et innhold på inntil 12 % i 

kopolymer av etylenvinylalkohol (EVOH). Utvidelsen av bruken av stoffet til den nye spesifikasjonen utgjør ingen fare 

for menneskers helse dersom nevnte vilkår er oppfylt. Derfor bør godkjenningen av FCM-stoff nr. 410 endres ved at det 

tilføyes en spesifikasjon og restriksjon når det gjelder partikkelstørrelse.  

8) På EU-listen er det oppført et stoff med betegnelsen «aktivkull» (FCM-stoff nr. 713, CAS-nr. 64365-11-3). Et annet 

stoff som også brukes på markedet, har betegnelsen «aktivt karbon» (CAS-nr. 7440-44-0). I praksis er de to stoffene det 

samme, og navnene brukes om hverandre og er synonyme. Derfor bør det klargjøres at FCM-stoff nr. 713 omfatter 

stoffet med navnet «aktivkull» og gjelder begge CAS-numre. Godkjenningen av FCM-stoff nr. 713 bør derfor endres 

ved at CAS-nummeret til aktivert karbon tilføyes. 

9) På grunnlag av nye toksikologiske opplysninger vedtok Myndigheten en positiv vitenskapelig uttalelse(3) som gjør det 

mulig å øke migrasjonsgrensen for tilsetningsstoffet 1,3,5-tris(2,2-dimetylpropanamido)benzen (FCM-stoff nr. 784) til 

5 mg/kg næringsmidler. Godkjenningen av FCM-stoff nr. 784 bør derfor endres. 

10) Restriksjonen som er fastsatt for polyetylenglykoletere (EO=1-50) av lineære og forgrenede primære (C8-C22) alkoholer 

(FCM-stoff nr. 799) viser til renhetskriteriet for etylenoksid fastsatt i kommisjonsdirektiv 2008/84/EF(4). Nevnte 

direktiv ble opphevet ved kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(5), som angir renhetskriterier for visse tilsetnings-

stoffer og fastsetter en grenseverdi for etylenoksid i disse tilsetningsstoffene. Nevnte grenseverdi bør også gjelde for 

stoffene med FCM-stoff nr. 799.  

11) Stoffgruppen «fettsyrer (C8-C22), estere med pentaerytritol» (FCM-stoff nr. 880) er oppført i tabell 1 i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 10/2011 med CAS-nummer 85116-93-4. Dette CAS-nummeret viser bare til en undergruppe av 

FCM-stoff nr. 800 og er derfor ikke dekkende. For gruppen med FCM-stoff nr. 880 er det ikke angitt noe CAS-nummer. 

Derfor bør oppføringen av FCM-stoff nr. 880 i tabell 1 i vedlegg I endres ved at CAS-nummeret slettes. 

12) Myndigheten vedtok en positiv vitenskapelig uttalelse(6) om en mulig utvidelse av bruken av stoffet 2,2,4,4-

tetrametylsyklobutan-1,3-diol (FCM-stoff nr. 881) til engangsbruk. Uttalelsen konkluderte med at stoffet ved engangsbruk 

ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko dersom det brukes som komonomer i framstilling av polyestere i mengder på inntil  

35 molprosent av diolkomponenten, i kontakt med alle andre typer næringsmidler enn alkoholsterke drikker og svært fete 

næringsmidler som simuleres med næringsmiddelsimulator D2 (vegetabilsk olje) til langtidsoppbevaring ved 

romtemperatur eller lavere og varmepåfyll. I vurderingen benyttet Myndigheten bare migrasjonsprøver med 10 % etanol og 

3 % eddiksyre som grunnlag for en fullstendig vurdering. Derfor bør den utvidede bruken ikke omfatte næringsmidler med 

et alkoholinnhold på over 10 %. Dersom den tillatte bruken av dette stoffet derfor utvides i samsvar med dette og omfatter 

de nye spesifikasjonene, utgjør ikke bruken av dette noen fare for menneskers helse. Godkjenningen til FCM-stoff nr. 881 

bør derfor endres.   

  

(1) EFSA Journal 2013; 11(6):3244. 

(2) EFSA Journal 2014; 12(4):3637. 

(3) EFSA Journal 2013; 11(7):3306. 

(4) Kommisjonsdirektiv 2008/84/EF av 27. august 2008 om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i 

næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer (EUT L 253 av 20.9.2008, s. 1). 

(5) 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). 

(6) EFSA Journal 2013; 11(10):3388. 
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13) Myndigheten vedtok en vitenskapelig uttalelse(1) om bruken av tre nye stoffer i nanoform; (butadien, etylakrylat, 

metylmetakrylat, styren)-kopolymer, kryssbundet med divinylbenzen (FCM-stoff nr. 859), (butadien, etylakrylat, 

metylmetakrylat, styren)-kopolymer, ikke kryssbundet (FCM-stoff nr. 998) og (butadien, etylakrylat, metylmetakrylat, 

styren)-kopolymer, kryssbundet med 1,3-butanedioldimetakrylat (FCM-stoff nr. 1043). Myndigheten har ingen 

sikkerhetsmessige betenkeligheter dersom disse stoffene brukes ved en kombinert vektprosent på høyst 10 i ikke-myknet 

polyvinylklorid i kontakt med alle typer næringsmidler ved romtemperatur eller lavere, herunder langtidslagring, og ved 

individuell bruk eller i kombinasjon som tilsetningsstoffer, og når partikkeldiameteren er større enn 20 nm og minst 95 % 

av dem har en diameter på over 40 nm. Derfor utgjør bruk av disse stoffene ingen fare for menneskers helse dersom de 

brukes i samsvar med spesifikasjonene, og stoffene bør føres opp i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011.  

14) Myndigheten vedtok en positiv vitenskapelig uttalelse(2) om bruken av det nye polymerisasjonshjelpestoffet 2H-perfluor-

[(5,8,11,14-tetrametyl)-tetraetylenglykol-etylpropyleter] (FCM-stoff nr. 903). Dette stoffet bør bare brukes som 

polymerisasjonshjelpestoff i polymerisasjon av fluorpolymerer. I prosessen bør sintring- eller bearbeidingsvilkårene angitt i 

uttalelsen oppfylles. Bruk av dette stoffet utgjør ingen fare for menneskers helse dersom det brukes i samsvar med 

spesifikasjonene, og stoffet bør føres opp i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011.  

15) Myndigheten vedtok en positiv vitenskapelig uttalelse(3) om bruken av det nye tilsetningsstoffet etylenvinylacetatkopo-

lymervoks (FCM-stoff nr. 969) forutsatt at stoffet brukes som tilsetningsstoff i en konsentrasjon på høyst 2 vektprosent 

utelukkende i polyolefinmaterialer og -artikler, og at migrasjonen av andelen oligomerer med lav molekylvekt på under 

1 000 Da ikke overskrider 5 mg/kg næringsmidler. Bruk av dette stoffet utgjør ingen fare for menneskers helse dersom det 

brukes i samsvar med spesifikasjonene, og stoffet bør føres opp i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011. 

16) Myndigheten vedtok en positiv vitenskapelig uttalelse(4) om bruken av det nye tilsetningsstoffet polyglyserol (FCM-

stoff nr. 1017). Uttalelsen konkluderte med at stoffet ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko dersom det brukes som mykner i 

konsentrasjoner på høyst 6,5 vektprosent i polymerblandinger av alifatisk-aromatiske polyestere. Ettersom uttalelsen 

konstaterer at stoffet er et naturlig forekommende hydrolyseprodukt i et godkjent tilsetningsstoff (E475) som kan brukes 

i mengder inntil 10 g/kg næringsmidler, kan det sluttes at stoffet ikke vil utgjøre noen sikkerhetsrisiko når migrasjonen 

er over den generelle spesifikke migrasjonsgrensen nevnt i artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 10/2011. Myndigheten 

baserte også sin konklusjon på at stoffet ikke nedbrytes under bearbeiding til plastmateriale. Derfor utgjør bruk av 

stoffet ingen fare for menneskers helse dersom den generelle spesifikke migrasjonsgrensen overholdes og stoffet ikke 

brytes ned ved bearbeiding. Dette tilsetningsstoffet bør derfor føres opp i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 10/2011 med en ytterligere spesifikasjon som forhindrer nedbryting ved bearbeiding. 

17) Blandingen «polyetylenglykol (EO = 2-6) monoalkyl(C16-C18)eter» (FCM-stoff nr. 725) er en undergruppe av 

blandingen «polyetylenglykoletere (EO = 1-50) av lineære og forgrenede primæralkoholer (C8-C22)» (FCM-stoff 

nr. 799). SMG og andre restriksjoner for FCM-stoff nr. 799 er basert på en nyere vitenskapelig vurdering(5). 

Oppføringen for FCM-stoff nr. 725 omfattes av posten for FCM-stoff nr. 799 og bør derfor fjernes fra tabell 1 i vedlegg 

I til forordning (EU) nr. 10/2011. 

18) For å begrense den administrative byrden for driftsansvarlige bør det fram til 26. februar 2016 være tillatt å bringe i 

omsetning plastmaterialer og plastgjenstander som lovlig er brakt i omsetning i samsvar med kravene i forordning (EU) 

nr. 10/2011 før ikrafttredelsen av denne forordning, men som ikke oppfyller kravene i denne forordning. Materialene og 

gjenstandene bør kunne forbli på markedet til lagrene er tomme.  

19) Forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor endres. 

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

fôr. 

  

(1) EFSA Journal 2014; 12(4):3635. 

(2) EFSA Journal 2012; 10(12):2978. 

(3) EFSA Journal 2014; 12(2):3555. 

(4) EFSA Journal 2013; 11(10):3389. 

(5) FCM 725 ble vurdert av SCF, http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out20_en.pdf. FCM 799 ble vurdert av EFSA, EFSA Journal (2008) 

698-699. 

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out20_en.pdf
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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 oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 10/2011 før 26. februar 2015, kan bringes i 

omsetning til 26. februar 2016. Nevnte plastmaterialer og plastgjenstander kan omsettes etter nevnte dato 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. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I tabell 1 gjøres følgende endringer: 

a) Postene for FCM-stoff nr. 161, 241, 344, 364, 410, 713, 784, 799, 880 og 881 skal lyde:  

«161 92160 000087-69-4 L(+)-vinsyre ja nei nei     

241 22960 0000108-95-2 fenol nei ja nei 3    

344 13810 0000505-65-7 1,4-butan-

diolformal 

nei ja nei 0,05 15 

30 

 (21) 

21821 

364 15404 0000652-67-5 1,4:3,6-dian-

hydrosorbitol 

nei ja nei 5   Skal brukes bare som 

a) komonomer i poly(etylen-ko-

isosorbidtereftalat),  

b) et komonomer på inntil 

40 molprosent av diolkompo-

nenten i kombinasjon med 

etylenglykol og/eller 1,4-bis-

(hydroksymetyl)sykloheksan til 

framstilling av polyestere. 

 Polyestere framstilt ved bruk 

av dianhydrosorbitol sammen 

med 1,4-bis(hydroksymetyl)-

sykloheksan skal ikke brukes i 

kontakt med næringsmidler 

som inneholder mer enn 15 % 

alkohol. 

 

410 62720 0001332-58-7 kaolin ja nei nei   Partikler kan bare være tynnere 

enn 100 nm dersom innholdet av 

dem er mindre enn 12 vektprosent i 

et indre lag bestående av etylen-

vinylalkoholkopolymer (EVOH) 

som inngår i en flerlagsstruktur der 

laget som er i direkte kontakt med 

næringsmiddelet, utgjør en 

funksjonell barriere som hindrer 

migrasjon av partikler til 

næringsmiddelet. 
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713 43480 0064365-11-3 aktivert kull ja nei nei   Bare til bruk i PET i en mengde på 

høyst 10 mg/kg polymer. 

Samme renhetskrav gjelder som 

for vegetabilsk karbon (E 153) 

fastsatt ved kommisjonsforordning 

(EU) nr. 231/2012(*) med unntak 

av askeinnhold, som kan være 

høyst 10 vektprosent.  

 

0007440-44-0 

784 95420 0745070-61-5 1,3,5-tris(2,2-

dimetyl-

propanamido)-

benzen 

ja nei nei 5    

799 77708  polyetylen-

glykoletere (EO = 

1-50) av lineære 

og forgrenede 

primæralkoholer 

(C8-C22) 

ja nei nei 1,8  I samsvar med den øvre 

grenseverdien for etylenoksid 

fastsatt i renhetskriteriene for 

tilsetningsstoffer i kommisjons-

forordning (EU) nr. 231/2012. 

 

880 31348  fettsyrer (C8-C22), 

estere med 

pentaerytritol 

ja nei nei     

881 25187 0003010-96-6 2,2,4,4-

tetrametyl-

syklobutan-1,3-

diol 

nei ja nei 5  Bare for 

a) flergangsgjenstander beregnet 

på langtidslagring ved romtem-

peratur eller lavere og varm-

fylling (hotfill), 

b) engangsmaterialer og -gjen-

stander som komonomer i 

mengder på inntil 35 molpro-

sent av diolkomponenten av 

polyestere, og dersom slike 

materialer og gjenstander er 

beregnet på langtidslagring ved 

romtemperatur eller lavere av 

næringsmidler med et alkohol-

innhold på inntil 10 % og for 

hvilke det ikke er henvist til 

simulant D2 i tabell 2 i vedlegg 

III. Varmfylling er tillatt for 

slike engangsmaterialer og  

-gjenstander. 

 

(*) 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). 
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b) Følgende poster innsettes i riktig nummerorden for FCM-stoffnumrene: 

«859   (butadien, 

etylakrylat, 

metylmetakrylat, 

styren)-kopolymer, 

kryssbundet med 

divinylbenzen, i 

nanoform 

ja nei nei   Skal bare brukes som partikler i 

ikke-myknet PVC i en mengde på 

høyst 10 vektprosent i kontakt med 

alle næringsmidler ved 

romtemperatur eller lavere, 

herunder langtidslagring. 

Ved bruk sammen med stoffet med 

FCM-stoff nr. 998 og/eller stoffet 

med FCM-stoff nr. 1043, gjelder 

restriksjonen på 10 vektprosent 

summen av stoffene. 

Partiklenes diameter skal være  

> 20 nm, og minst 95 % av dem 

skal ha en diameter på > 40 nm. 

 

903  37486-69-4 2H-perfluor-

[(5,8,11,14-

tetrametyl)-

tetraetylenglykol-

etylpropyleter] 

ja nei nei   Skal bare brukes som 

polymerisasjonshjelpestoff ved 

polymerisasjon av fluorpolymerer 

beregnet på 

a) flergangs- og engangs-

materialer og -gjenstander når 

sintret eller bearbeidet (ikke-

sintret) ved temperaturer på 

360 °C eller høyere i minst 

10 minutter eller ved høyere 

temperaturer i tilsvarende 

kortere tid, 

b) flergangsmaterialer og  

-artikler når bearbeidet (ikke-

sintret) ved temperaturer fra 

300 °C til 360 °C i minst 

10 minutter. 

 

969  24937-78-8 etylenvinylac-

etatkopolymer-

voks 

ja nei nei   Skal brukes bare som polymerisk 

tilsetningsstoff i polyolefiner inntil 

2 vektprosent. 

Migrasjonen av oligomerer med 

lav molekylvekt på under 

1 000 Da skal ikke overskride 

5 mg/kg næringsmidler. 

 

998    (butadien, 

etylakrylat, 

metylmetakrylat, 

styren)-kopolymer, 

ikke kryssbundet, i 

nanoform 

ja nei nei   Skal bare brukes som partikler i 

ikke-myknet PVC i en mengde på 

høyst 10 vektprosent i kontakt med 

alle næringsmidler ved 

romtemperatur eller lavere, 

herunder langtidslagring. 
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         Ved bruk sammen med stoffet med 

FCM-stoff nr. 859 og/eller stoffet 

med FCM-stoff nr. 1043, gjelder 

restriksjonen på 10 vektprosent 

summen av stoffene. 

Partiklenes diameter skal være  

> 20 nm, og minst 95 % av dem 

skal ha en diameter på > 40 nm. 

1017  25618-55-7 polyglyserol ja nei nei   Skal bearbeides under forhold som 

hindrer nedbryting av stoffet, og 

ved en temperatur på høyst 

275 °C. 

 

1043   (butadien, 

etylakrylat, 

metylmetakrylat, 

styren)-

kopolymer, 

kryssbundet med 

1,3-butandiol-

dimetaktrylat, i 

nanoform 

ja nei nei   Skal bare brukes som partikler i 

ikke-myknet PVC i en mengde på 

høyst 10 vektprosent i kontakt 

med alle næringsmidler ved 

romtemperatur eller lavere, 

herunder langtidslagring. 

Ved bruk sammen med stoffet 

med FCM-stoff nr. 859 og/eller 

stoffet med FCM-stoff nr. 998, 

gjelder restriksjonen på 10 

vektprosent summen av stoffene. 

Partiklenes diameter skal være  

> 20 nm, og minst 95 % av dem 

skal ha en diameter på > 40 nm.» 

 

c) Posten for FCM-stoff nr. 725 utgår. 

2) I tabell 2 skal postene for grupperestriksjon 15 og 30 lyde:  

«15 98 

196 

344 

15 uttrykt som formaldehyd 

30 254 

344 

672 

5 uttrykt som 1,4-butandiol» 

3) I tabell 3 skal ny post lyde: 

«(21) Ved reaksjoner med næringsmidler eller simulanter skal samsvarskontroll omfatte kontroll av at migrasjonsgrensene 

i hydrolyseproduktene, formaldehyd og 1,4-butandiol ikke er overskredet.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1252/2014 

av 28. mai 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF med hensyn til prinsipper og retningslinjer for 

god framstillingspraksis for virksomme stoffer i legemidler for mennesker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 

for legemidler for mennesker(1), særlig artikkel 47 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Alle virksomme stoffer som framstilles i Unionen, herunder virksomme stoffer beregnet på eksport, bør framstilles i 

samsvar med prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis for virksomme stoffer, som for tiden er fastsatt 

i de tekniske retningslinjene for framstilling av virksomme stoffer offentliggjort av Kommisjonen. Det er nødvendig å 

fastsette prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for virksomme stoffer i en rettslig bindende rettsakt. 

2) For å fremme bruken av harmoniserte standarder på verdensplan bør det fastsettes prinsipper og retningslinjer for god 

framstillingspraksis for virksomme stoffer i samsvar med retningslinjene for virksomme stoffer fastsatt av Den 

internasjonale konferanse om harmonisering av tekniske krav til registrering av legemidler for mennesker. 

3) Det bør fastsettes prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for alle aspekter, alle former for virksomhet 

og prosesser som er vesentlige for å fastslå kvaliteten på virksomme stoffer, blant annet kvalitetsstyring, personale, 

lokaler og utstyr, dokumentasjon, materialstyring, produksjon, kvalitetskontroll under framstillingen, pakking, merking, 

laboratoriekontroller, returer, klager og tilbakekallinger, utkontraktering og ompakking. For å sikre at disse prinsippene 

og retningslinjene overholdes, bør det kreves at framstillere av virksomme stoffer oppretter og gjennomfører et effektivt 

kvalitetsstyringssystem for disse stoffene. 

4) Kvaliteten på de virksomme stoffene kan bli forringet dersom personale arbeider under uhygieniske forhold, har 

uegnede klær eller utfører potensielt kontaminerende oppgaver i framstillingsområdet. Dette bør forebygges gjennom 

rutiner for hygiene og helse som er hensiktsmessige for den framstillingsvirksomheten som utføres. Disse rutinene bør 

være fastsatt i kvalitetsstyringssystemet som framstilleren av det virksomme stoffet har opprettet. 

5) For å sikre tilfredsstillende kvalitet på det virksomme stoffet er det nødvendig å begrense mulig kontaminering og 

krysskontaminering mest mulig ved å kreve at det benyttes anlegg, produksjonsprosesser og beholdere som er utformet 

for dette formålet, og at det gjennomføres egnede kontamineringskontroller.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 25.11.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2015 av 30. april 2015 

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

tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 24. 

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

2019/EØS/77/24 
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6) Det er særlig viktig å hindre krysskontaminering ved produksjon av virksomme stoffer som er skadelige for menneskers 

helse. Kontaminering av andre produkter med sterkt sensibiliserende virksomme stoffer vil kunne utgjøre en trussel mot 

folkehelsen ettersom eksponering for disse stoffene svært ofte fører til utvikling av overfølsomhet og allergiske 

reaksjoner. Derfor bør framstilling av disse virksomme stoffene bare tillates i atskilte produksjonsområder. Det kan også 

være nødvendig å benytte atskilte områder for produksjon av virksomme stoffer som kan være skadelige for menneskers 

helse på grunn av sin styrke eller sine infeksiøse eller giftige egenskaper. For disse stoffene bør framstilleren vurdere 

risikoen for menneskers helse og behovet for atskilte produksjonsområder. 

7) For lettere å kunne spore, identifisere og løse mulige kvalitetsproblemer og for å kontrollere at god framstillingspraksis 

overholdes, bør framstilleren ha detaljerte skriftlige fortegnelser over alle prosesser som vedkommende utfører, og som 

gjelder framstilling av virksomme stoffer, herunder avvik fra disse prosessene. 

8) For å sikre at legemidler har egnet standard når det gjelder kvalitet, sikkerhet og virkning, og for å verne folkehelsen, 

bør framstillere av virksomme stoffer umiddelbart underrette framstillere av legemidler som bruker de virksomme 

stoffene, om eventuelle endringer som vil kunne påvirke det virksomme stoffets kvalitet. 

9) Det er nødvendig å ha hensiktsmessige framgangsmåter for å registrere og undersøke klager som gjelder kvalitet og 

tilbakekalle produkter for raskt å kunne løse kvalitetsproblemer og fjerne fra markedet virksomme stoffer som ikke 

tilfredsstiller kvalitetsstandarder eller er en alvorlig trussel mot folkehelsen. 

10) Når framstilleren av virksomme stoffer overlater en del av framstillingen til en annen part, er det viktig at den annen parts 

ansvar presiseres skriftlig med hensyn til overholdelse av god framstillingspraksis og tiltak for å sikre kvaliteten. 

11) Anvendelse av god framstillingspraksis på prosessen med ompakking og ommerking er nødvendig for å unngå at 

virksomme stoffer blir feilmerket eller blir kontaminert i prosessen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Ved denne forordning fastsettes prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis for virksomme stoffer i legemidler 

for mennesker, herunder virksomme stoffer beregnet på eksport. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «framstilling» helt eller delvis å motta materialer, produsere, pakke, ompakke, merke, ommerke, kvalitetskontrollere eller 

frigi virksomme stoffer og utføre tilhørende kontroller, 

2) «utgangsmateriale for virksomme stoffer» ethvert stoff som et virksomt stoff er framstilt eller utvunnet av, 

3) «mellomprodukt for virksomme stoffer» et stoff som framkommer under produksjon av et virksomt stoff, og som er 

beregnet på videre bearbeiding, 

4) «råstoff» stoff, reagens eller løsemiddel som er beregnet på bruk i produksjonen av et virksomt stoff, og som det virksomme 

stoffet ikke er direkte framstilt eller utvunnet av.  



Nr. 77/376 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Artikkel 3 

Kvalitetsstyring 

1.  Framstilleren av virksomme stoffer (heretter kalt «framstilleren») skal opprette, dokumentere og gjennomføre et effektivt 

system for styring av disse stoffenes kvalitet under framstillingen (heretter kalt «framstillingsprosessen»). Ledelsen og 

personalet som bidrar i framstillingen, skal delta aktivt i systemet. 

Systemet skal sikre at de virksomme stoffene oppfyller spesifikasjonene for kvalitet og renhet i samsvar med artikkel 12 nr. 1. 

Systemet skal omfatte håndtering av kvalitetsrisiko. 

2.  Framstilleren skal oppnevne en kvalitetsenhet som er uavhengig av produksjonsenheten, og som skal ha ansvaret for 

kvalitetssikring og kvalitetskontroll. 

3.  Framstilleren skal foreta regelmessige internkontroller og følge opp resultatene. 

Artikkel 4 

Personale 

1.  Framstilleren skal sikre at en tilstrekkelig del av personalet har nødvendige kvalifikasjoner på grunnlag av utdanning, 

opplæring eller erfaring til å gjennomføre og overvåke framstillingen av virksomme stoffer. 

2.  Personalet skal praktisere god hygiene i framstillingsområdet. Personalet skal ikke ha adgang til framstillingsområdet 

dersom de 

a)  lider av en infeksjonssykdom eller har åpne sår eller andre dermatologiske lidelser på kroppens utildekte overflate som vil 

kunne påvirke det virksomme stoffets kvalitet og renhet på en negativ måte, 

b)  har på seg klær som er synlig skitne eller ikke verner det virksomme stoffet mot mulig kontaminering fra personalet eller 

ikke verner personalet mot eksponering for virksomme stoffer som er potensielt skadelige for menneskers helse, 

c)  på det tidspunktet de går inn i framstillingsområdet utfører virksomhet som vil kunne kontaminere eller på annen måte 

forringe det virksomme stoffets kvalitet. 

Artikkel 5 

Bygninger og anlegg 

1.  Bygninger og anlegg som brukes i framstillingen av virksomme stoffer, skal plasseres, utformes og konstrueres slik at de 

egner seg til den virksomheten de er beregnet på, og slik at de er lette å holde rene og vedlikeholde, idet det tas hensyn til den 

typen framstilling og det stadiet i framstillingen som bygningene og anleggene brukes til. 

Anlegg og material- og personalstrøm gjennom anleggene skal være utformet slik at de sikrer at forskjellige stoffer og 

materialer holdes atskilt og ikke kontaminerer hverandre. 

2.  Bygninger skal på behørig vis vedlikeholdes, repareres og holdes rene. 

3.  Sterkt sensibiliserende virksomme stoffer skal produseres i atskilte produksjonsområder. 

Under produksjonen skal framstilleren vurdere behovet for atskilte produksjonsområder for andre virksomme stoffer som kan 

være skadelige for menneskers helse på grunn av sin styrke eller sine infeksiøse eller giftige egenskaper. Vurderingen skal 

omfatte risikoen disse virksomme stoffene utgjør for menneskers helse idet det tas hensyn til det virksomme stoffets styrke, 

giftighet og smittsomhet samt de framgangsmåtene som er innført for å begrense risikoen mest mulig. Vurderingen skal 

dokumenteres skriftlig. 

Dersom vurderingen viser at et virksomt stoff er skadelig for menneskers helse, skal stoffet produseres i atskilte 

produksjonslokaler.  
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Artikkel 6 

Utstyr 

1.  Utstyr som anvendes i framstillingen av virksomme stoffer, skal være utformet, dimensjonert og plassert hensiktsmessig i 

forhold til den bruk utstyret er beregnet på, og i forhold til rengjøring, vedlikehold og eventuelt desinfisering. 

Utstyret skal være konstruert og anvendes slik at overflater som kommer i kontakt med råstoff, utgangsmaterialer for 

virksomme stoffer, mellomprodukter for virksomme stoffer eller virksomme stoffer ikke endrer kvaliteten på råstoffene, 

utgangsmaterialene for virksomme stoffer, mellomproduktene for virksomme stoffer eller de virksomme stoffene i den grad at 

de ikke lenger oppfyller spesifikasjonene fastsatt i samsvar med artikkel 12 nr. 1. 

2.  Framstilleren skal fastsette skriftlige framgangsmåter for renhold av utstyret og påfølgende kontroll av dets egnethet for 

anvendelse i framstillingsprosessen. 

3.  Utstyr til kontroll, veiing, måling, overvåking og prøving som er vesentlig for å sikre kvaliteten på det virksomme stoffet, 

skal kalibreres i samsvar med skriftlige framgangsmåter og en fastsatt tidsplan. 

Artikkel 7 

Dokumentasjon og arkivering 

1.  Framstilleren skal opprette og vedlikeholde et dokumentasjonssystem og skriftlige framgangsmåter som omfatter hele 

framstillingsprosessen. 

Alle dokumenter som gjelder framstillingsprosessen, skal utarbeides, gjennomgås, godkjennes og distribueres i samsvar med 

skriftlige framgangsmåter. 

Framstilleren skal føre fortegnelser over minst følgende elementer som gjelder framstillingsprosessen: 

1)  renhold og anvendelse av utstyr, 

2) opprinnelse av råstoffer, utgangsmaterialer for virksomme stoffer og mellomprodukter for virksomme stoffer, 

3) kontroller av råstoffer, utgangsmaterialer for virksomme stoffer og mellomprodukter for virksomme stoffer, 

4) anvendelse av råstoffer, utgangsmaterialer for virksomme stoffer og mellomprodukter for virksomme stoffer, 

5) merking av de virksomme stoffene og av innpakningsmaterialet, 

6)  overordnet produksjonsanvisning, 

7)  produksjon og kontroll av partier, 

8)  laboratoriekontroller. 

Utstedelse, ny gjennomgåelse, erstatning og tilbaketrekking av dokumenter som gjelder framstillingsprosessen, skal kontrolleres, 

og det skal føres fortegnelse over ny gjennomgåelse, erstatning og tilbaketrekking av dokumentene. 

2.  All kvalitetsrelatert virksomhet som gjennomføres under framstillingsprosessen, skal registreres når den utføres. 

Eventuelle avvik fra de skriftlige framgangsmåtene nevnt i artikkel 7 nr. 1 skal dokumenteres og forklares. Avvik som påvirker 

kvaliteten på det virksomme stoffet eller er til hinder for at det virksomme stoffet oppfyller spesifikasjonene nevnt i artikkel 12 

nr. 1, skal undersøkes, og undersøkelsen og konklusjonene fra den skal dokumenteres. 

3.  Etter at produksjon og kontroll er gjennomført, skal framstilleren oppbevare alle produksjons- og kontrollfortegnelser i 

minst ett år etter at holdbarhetsdatoen for partiet er utløpt. For virksomme stoffer med datoer for ny prøving skal framstilleren 

oppbevare fortegnelsene i minst tre år etter det fullstendige partiet er brakt i omsetning. 

Artikkel 8 

Materialstyring 

1.  For å sikre kvaliteten på innkommende materiale skal framstilleren ha skriftlige framgangsmåter som omfatter følgende: 

1)  mottakelse, 

2)  identifisering,  



Nr. 77/378 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

3)  karantene, 

4)  lagring, 

5)  håndtering, 

6)  prøvetaking, 

7)  prøving, 

8)  godkjenning, 

9)  avvisning. 

2.  Framstilleren skal ha et system for vurdering av leverandører av viktig materiale. 

Artikkel 9 

Produksjons- og prosesskontroll 

1.  Produksjonsvirksomheten skal underkastes kontroller for å overvåke og justere produksjonsprosessen eller kontrollere at 

det virksomme stoffet er i samsvar med spesifikasjonene for kvalitet og renhet i henhold til artikkel 12 nr. 1. Produksjons-

virksomhet som er viktig for å sikre at det virksomme stoffet oppfyller kvalitetsspesifikasjonene nevnt i artikkel 12 nr. 1, skal 

gjennomføres under oppsyn av kvalifisert personale eller underkastes tilsvarende kontroll. 

2.  Veiing og måling av råstoffer og utgangsmateriale for virksomme stoffer skal være nøyaktig og skal utføres på en måte 

som ikke påvirker materialets egnethet for anvendelse. 

3.  Produksjonsvirksomhet, herunder enhver virksomhet etter rensing av mellomproduktene for det virksomme stoffet eller 

det virksomme stoffet, skal utføres på en måte som hindrer at råstoffer, utgangsmateriale for virksomme stoffer, mellom-

produkter for virksomme stoffer og virksomme stoffer blir kontaminert av andre materialer. 

Artikkel 10 

Pakking og merking 

1.  Beholdere skal gi tilstrekkelig vern mot forringelse eller kontaminering av det virksomme stoffet fra det tidspunktet det 

virksomme stoffet pakkes til det anvendes i framstillingen av legemidler. 

2.  Lagring, trykking og anvendelse av etiketter på pakningen for virksomme stoffer skal kontrolleres. Etikettene skal 

inneholde informasjon som er nødvendig for å sikre kvaliteten på det virksomme stoffet. 

Artikkel 11 

Omsetning 

Et virksomt stoff skal bringes i omsetning først etter at kvalitetsenheten har frigitt det for salg. 

Artikkel 12 

Laboratoriekontroller 

1.  Framstilleren skal fastsette spesifikasjoner for kvalitet og renhet for de virksomme stoffene vedkommende framstiller, og 

for råstoffene, utgangsmaterialene for det virksomme stoffet og mellomproduktene for det virksomme stoffet som anvendes i 

prosessen. 

2.  Det skal gjennomføres laboratorieprøving for å kontrollere samsvar med spesifikasjonene nevnt i nr. 1. 

Framstilleren skal utstede analysesertifikater for hvert parti av virksomme stoffer på anmodning fra 

a) vedkommende myndigheter i en berørt medlemsstat, 

b) framstillere av virksomme stoffer som direkte eller indirekte får det virksomme stoffet levert med henblikk på videre 

bearbeiding, pakking, ompakking, merking eller ommerking av det virksomme stoffet,  
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c) distributører og formidlere av virksomme stoffer, 

d) framstillere av legemidler som direkte eller indirekte får levert det virksomme stoffet. 

3.  Framstilleren skal overvåke stabiliteten i det virksomme stoffet gjennom stabilitetsundersøkelser. Utløpsdatoen eller 

tidspunktene for ny prøving av virksomme stoffer skal fastsettes på grunnlag av en vurdering av data fra stabilitetsundersøkelsene. 

Prøver av det virksomme stoffet som er behørig identifisert, skal oppbevares i samsvar med en prøvetakingsplan som er fastsatt på 

grunnlag av det virksomme stoffets holdbarhetstid. 

Artikkel 13 

Validering 

Framstilleren skal fastsette og gjennomføre en valideringsstrategi for de prosesser og framgangsmåter som er avgjørende for å 

sikre at det virksomme stoffet oppfyller spesifikasjonene for kvalitet og renhet fastsatt i samsvar med artikkel 12 nr. 1. 

Artikkel 14 

Kontroll av endringer 

1.  Før framstillere gjennomfører endringer i framstillingsprosessen som kan påvirke produksjonen og kontrollen av det 

virksomme stoffet, skal de vurdere eventuelle virkninger av endringene på det virksomme stoffets kvalitet. 

2.  Det må ikke gjennomføres endringer i framstillingsprosessen som påvirker kvaliteten på det virksomme stoffet negativt. 

3.  Framstillere av virksomme stoffer skal umiddelbart underrette framstillere av legemidler som vedkommende leverer det 

virksomme stoffet til, om endringer i framstillingsprosessen som kan påvirke det virksomme stoffets kvalitet. 

Artikkel 15 

Avvisning og returer 

1.  Partier av virksomme stoffer og mellomprodukter for virksomme stoffer som ikke er i samsvar med spesifikasjonene 

fastsatt i samsvar med artikkel 12 nr. 1, skal avvises, merkes som avvist og holdes i karantene. 

2.  Framstillere som bearbeider på nytt eller omarbeider partier av et virksomt stoff som ikke er i samsvar med spesifikasjonene, 

eller som gjenvinner råstoffer og løsemidler for ombruk i framstillingsprosessen, skal følge framgangsmåtene fastsatt i samsvar 

med artikkel 7 nr. 1 og gjennomføre passende kontroller for å sikre at 

a)  det virksomme stoffet som er behandlet på nytt eller er omarbeidet, oppfyller kvalitetsspesifikasjonene fastsatt i samsvar 

med artikkel 12 nr. 1, 

b)  de gjenvunne råstoffene og løsemidlene er egnet for tilsiktet bruk i framstillingsprosessen. 

3.  Returnerte virksomme stoffer skal identifiseres som returnerte og holdes i karantene. 

Artikkel 16 

Klager og tilbakekallinger 

1.  Framstilleren skal registrere og undersøke alle klager som gjelder kvaliteten. 

2.  Framstilleren skal fastsette framgangsmåter for tilbakekalling av virksomme stoffer fra markedet. 

3.  Dersom det tilbakekalte virksomme stoffet utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsen, skal framstilleren umiddelbart 

underrette vedkommende myndigheter. 
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Artikkel 17 

Framstilling på kontrakt 

1.  En framstillingsvirksomhet eller en tilknyttet virksomhet som skal gjennomføres av en annen part (heretter kalt «framstilleren 

på kontrakt») på vegne av framstilleren av det virksomme stoffet, skal være omfattet av en skriftlig kontrakt. 

Ansvaret til framstilleren på kontrakt når det gjelder god framstillingspraksis, skal klart framgå av kontrakten. 

2.  Framstilleren av det virksomme stoffet skal kontrollere at virksomheten som framstilleren på kontrakt utfører, er i samsvar 

med god framstillingspraksis. 

3.  En framstillingsvirksomhet eller en tilknyttet virksomhet som overlates til en framstiller på kontrakt, skal ikke overdras til 

tredjemann uten skriftlig samtykke fra framstilleren av det virksomme stoffet. 

Artikkel 18 

Ompakking 

Når en framstiller ompakker et virksomt stoff i en beholder som er annerledes enn den opprinnelige beholderen med hensyn til 

volum, materialet den er laget av, eller gjennomsiktighet, skal framstilleren gjennomføre stabilitetsundersøkelser av det 

virksomme stoffet og angi en holdbarhetsdato eller dato for ny prøving av stoffet på grunnlag av undersøkelsene. 

Artikkel 19 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 25. mai 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 28. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/110/EU 

av 17. desember 2014 

om endring av direktiv 2004/33/EF med hensyn til kriterier for midlertidig utelukkelse av givere av 

allogent blod(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF av 27. januar 2003 om fastsettelse av standarder for kvaliteten 

og sikkerheten ved tapping, kontroll, behandling, oppbevaring og distribusjon av blod og blodkomponenter fra mennesker og om 

endring av direktiv 2001/83/EF(1), særlig artikkel 29 annet ledd bokstav d, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I punkt 2.2 i vedlegg III til kommisjonsdirektiv 2004/33/EF(2) er det fastsatt kriterier for midlertidig utelukkelse av 

givere med en infeksjonssykdom eller givere som reiser fra et område med pågående infeksjonssykdom. 

2) I punkt 2.2.1 i vedlegg III til direktiv 2004/33/EF er det fastsatt en utelukkelsesperiode for potensielle blodgivere på 

28 dager etter avreise fra et område med pågående overføring av Vest-Nilen-virus til mennesker. 

3) Nye vitenskapelige resultater viser at en midlertidig utelukkelse av slike potensielle blodgivere ikke er nødvendig 

dersom det er utført en nukleinsyreprøve (NAT) med negativt resultat. 

4) Medlemsstatene bør derfor ha mulighet til å benytte slike tester dersom de ønsker et alternativ til kriteriene for 

midlertidig utelukkelse. 

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved direktiv 2002/98/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Kriteriet for utelukkelse av Vest-Nilen-virus i tabellen (annen kolonne, siste rad) i punkt 2.2.1 i vedlegg III til direktiv 

2004/33/EF skal lyde: 

«28 dager etter avreise fra et risikoområde for lokal overføring av Vest-Nilen-virus med mindre en nukleinsyreprøve (NAT) 

er negativ». 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2015 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 366 av 20.12.2014, s. 81, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2015 av 30. april 2015 

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

tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 25. 

(1) EUT L 33 av 8.2.2003, s. 30. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2004/33/EF av 22. mars 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF med hensyn til 

visse tekniske krav til blod og blodkomponenter (EUT L 91 av 30.3.2004, s. 25). 

2019/EØS/77/25 
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Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 17. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1342/2014 

av 17. desember 2014 

om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om 

persistente organiske forurensende stoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske 

forurensende stoffer og om endring av direktiv 79/117/EØF(1), særlig artikkel 7 nr. 4 bokstav a), artikkel 7 nr. 5 og artikkel 14 

nr. 2 og 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 850/2004 innarbeides de forpliktelsene som følger av Stockholm-konvensjonen om persistente 

organiske forbindelser (heretter kalt «konvensjonen»), som ble godkjent på Fellesskapets vegne ved rådsbeslutning 

2006/507/EF(2), og av protokollen om persistente organiske forurensende stoffer til Konvensjonen av 1979 om 

langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (heretter kalt «protokollen»), som ble godkjent på Fellesskapets 

vegne ved rådsbeslutning 2004/259/EF(3), i unionsretten. 

2) På det fjerde møtet i partskonferansen for konvensjonen fra 4. til 8. mai 2009 ble det besluttet å oppføre klordekon, 

heksabrombifenyl, heksaklorsykloheksaner, herunder lindan, pentaklorbenzen, tetrabromdifenyleter, pentabrom-

difenyleter, heksabromdifenyleter og heptabromdifenyleter, samt perfluoroktansulfonsyre og dens derivater (heretter 

kalt «PFOS») i vedleggene til konvensjonen. 

3) På grunn av usikkerhet om hvorvidt de vitenskapelige data om mengder og konsentrasjoner av persistente organiske 

forurensede bromerte difenyletere og PFOS i produkter og avfall var fullstendige og representative, ble disse stoffene 

midlertidig oppført i vedlegg IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 uten angivelse av konsentrasjonsgrenser. 

4) Ytterligere vitenskapelige data om mengder og konsentrasjoner av persistente organiske forurensede bromerte 

difenyletere og PFOS i produkter og avfall er nå blitt vurdert. Det er derfor nødvendig å fastsette konsentrasjonsgrenser 

for disse persistente organiske forurensede stoffene så raskt som mulig, for å sikre ensartet anvendelse av forordning 

(EF) nr. 850/2004 og unngå at disse stoffene fortsatt slippes ut i miljøet. 

5) På sitt 27. møte fra 14. til 18. desember 2009 vedtok protokollens forvaltningsorgan å tilføye heksaklorbutadien, 

polyklorerte naftalener og kortkjedede klorerte parafiner til protokollen.  

6) På sitt femte møte fra 25. til 29. april 2011 besluttet partskonferansen for konvensjonen å tilføye endosulfan på 

listen over persistente organiske forurensende stoffer som, med visse unntak, skal elimineres på verdensbasis.  

7) På bakgrunn av beslutningene truffet av protokollens forvaltningsorgan og partskonferansen for konvensjonen må 

vedlegg IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 ajourføres, slik at de omfatter disse stoffene. 

8) Forordning (EF) nr. 850/2004 bør derfor endres. 

9) For å gi foretak og vedkommende myndigheter tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye kravene bør denne forordning få 

anvendelse fra 18. juni 2015. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 363 av 18.12.2014, s. 67, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 26. 

(1) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7. 

(2) Rådsbeslutning 2006/507/EF av 14. oktober 2004 om tilslutning på Det europeiske fellesskaps vegne til Stockholm-konvensjonen om 

persistente organiske forbindelser (EUT L 209 av 31.7.2006, s. 1). 

(3) Rådsbeslutning 2004/259/EF av 19. februar 2004 om tilslutning på Det europeiske fellesskaps vegne til protokollen om persistente 

organiske forurensende stoffer til Konvensjonen av 1979 om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (EUT L 81 av 

19.2.2004, s. 35). 

2019/EØS/77/26 
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10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 39 i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2008/98/EF(1) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 850/2004 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordning. 

2) Vedlegg V endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 18. juni 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 17. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG IV 

Liste over stoffer som omfattes av bestemmelsene om avfallshåndtering i artikkel 7 

Stoff CAS-nr. EF-nr. 
Konsentrasjonsgrense angitt i artikkel 7 nr. 4 

bokstav a) 

Endosulfan 115-29-7 

959-98-8 

33213-65-9 

204-079-4 50 mg/kg 

Heksaklorbutadien 87-68-3 201-765-5 100 mg/kg 

Polyklorerte naftalener(1)   10 mg/kg 

Alkaner C10–C13, klorerte (kortkjedede 

klorerte parafiner) (SCCP-er) 

85535-84-8 287-476-5 10 000 mg/kg 

Tetrabromdifenyleter 

C12H6Br4O 

  Summen av konsentrasjonene av 

tetrabromdifenyleter, pentabromdifenyl-

eter, heksabromdifenyleter og hepta-

bromdifenyleter: 1 000 mg/kg Pentabromdifenyleter 

C12H5Br5O 

  

Heksabromdifenyleter 

C12H4Br6O 

  

Heptabromdifenyleter 

C12H3Br7O 

  

Perfluoroktansulfonsyre og dens derivater 

(PFOS) 

C8F17SO2X 

(X = OH, metallsalt (O-M+), halogenid, amid 

og andre derivater, herunder polymerer) 

  50 mg/kg 

Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og diben-

zofuraner (PCDD/PCDF)   

15 μg/kg(2) 

DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan) 50-29-3 200-024-3 50 mg/kg 

Klordan 57-74-9 200-349-0 50 mg/kg 

Heksaklorsykloheksaner, herunder lindan 58-89-9 

319-84-6 

319-85-7 

608-73-1 

210-168-9 

200-401-2 

206-270-8 

206-271-3 

50 mg/kg 

Dieldrin 60-57-1 200-484-5 50 mg/kg 

Endrin 72-20-8 200-775-7 50 mg/kg 

Heptaklor 76-44-8 200-962-3 50 mg/kg 
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Stoff CAS-nr. EF-nr. 
Konsentrasjonsgrense angitt i artikkel 7 nr. 4 

bokstav a) 

Heksaklorbenzen 118-74-1 200-273-9 50 mg/kg 

Klordekon 143-50-0 205-601-3 50 mg/kg 

Aldrin 309-00-2 206-215-8 50 mg/kg 

Pentaklorbenzen 608-93-5 210-172-5 50 mg/kg 

Polyklorerte bifenyler (PCB) 1336-36-3 og 

andre 

215-648-1 50 mg/kg(3) 

Mirex 2385-85-5 219-196-6 50 mg/kg 

Toksafen 8001-35-2 232-283-3 50 mg/kg 

Heksabrombifenyl 36355-01-8 252-994-2 50 mg/kg 

(1) Polyklorerte naftalener er kjemiske forbindelser basert på naftalenringsystemet, der ett eller flere hydrogenatomer er erstattet med 

kloratomer. 

(2) Grenseverdiene er beregnet som PCDD og PCDF i samsvar med følgende toksisitetsekvivalensfaktorer (TEF): 

PCDD TEF 

2,3,7,8-TeCDD 1 

1,2,3,7,8-PeCDD 1 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 

OCDD 0,0003 

2,3,7,8-TeCDF 0,1 

1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 

2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 

OCDF 0,0003 

(3) Når det er relevant, får beregningsmetoden fastsatt i europeisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2 anvendelse.» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg V del 2 skal tabellen lyde: 

«Avfall klassifisert i henhold til 

kommisjonsvedtak 2000/532/EF 

Konsentrasjonsgrenser for stoffene 

oppført i vedlegg IV(1) 
Metode 

10 AVFALL FRA TERMISKE 

PROSESSER 

Alkaner C10–C13, klorerte 

(kortkjedede klorerte parafiner) 

(SCCP-er): 10 000 mg/kg 

Aldrin: 5 000 mg/kg 

Klordan: 5 000 mg/kg 

Klordekon: 5 000 mg/kg 

DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-

klorfenyl)etan) 5 000 mg/kg 

Dieldrin: 5 000 mg/kg 

Endosulfan: 5 000 mg/kg 

Endrin: 5 000 mg/kg 

Heptaklor: 5 000 mg/kg 

Heksabrombifenyl: 5 000 mg/kg 

Heksaklorbenzen: 5 000 mg/kg 

Heksaklorbutadien: 1 000 mg/kg 

Heksaklorsykloheksaner, herunder 

lindan: 5 000 mg/kg 

Mirex: 5 000 mg/kg 

Pentaklorbenzen: 5 000 mg/kg 

Perfluoroktansulfonsyre og dens 

derivater (PFOS) 

(C8F17SO2X) 

(X = OH, metallsalt (O-M+), 

halogenid, amid og andre derivater, 

herunder polymerer): 50 mg/kg 

Polyklorerte bifenyler (PCB): 

50 mg/kg 

Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og 

dibenzofuraner (PCDD/PCDF): 

5 mg/kg 

Polyklorerte naftalener(*): 

1 000 mg/kg 

Summen av konsentrasjonene av 

tetrabromdifenyleter (C12H6Br4O), 

pentabromdifenyleter (C12H5Br5O), 

heksabromdifenyleter (C12H4Br6O) 

og heptabromdifenyleter 

(C12H3Br7O):  

10 000 mg/kg 

Toksafen: 5 000 mg/kg 

Varig lagring er tillatt bare dersom 

samtlige av følgende vilkår er 

oppfylt: 

1) Lagringen skjer på ett av 

følgende steder: 

— i sikre, dype, underjordiske, 

harde fjellformasjoner, 

— i saltgruver, 

— på fyllplasser for farlig 

avfall, forutsatt at avfallet er 

herdet eller delvis stabilisert 

når det er teknisk mulig, i 

henhold til kravene for 

klassifisering av avfall i 

underkapittel 1903 i vedtak 

2000/532/EF). 

2) Bestemmelsene i rådsdirektiv 

1999/31/EF(*) og rådsvedtak 

2003/33/EF(**) er overholdt. 

3) Det er bevist at den utvalgte 

metoden er den mest miljø-

vennlige. 

10 01 Avfall fra kraftverk og andre 

forbrenningsanlegg (unntatt 

kategori 19) 

10 01 14 * (2) Bunnaske, slagg og kjelstøv 

fra samforbrenning som 

inneholder farlige stoffer 

10 01 16 * Flygeaske fra samforbrenning 

som inneholder farlige stoffer 

10 02 Avfall fra jern- og stålindustri 

10 02 07 * Fast avfall fra behandling av 

avgasser som inneholder 

farlige stoffer 

10 03 Avfall fra varmebasert 

aluminiumsproduksjon 

10 03 04 * Slagg fra primærproduksjon 

10 03 08 * Saltslagg fra 

sekundærproduksjon 

10 03 09 * Svart dross fra 

sekundærproduksjon 

10 03 19 * Støv fra rensing av røykgass 

som inneholder farlige stoffer 

10 03 21 * Andre partikler og annet støv 

(herunder kulemøllestøv) som 

inneholder farlige stoffer 

10 03 29 * Avfall fra behandling av 

saltslagg og svart dross som 

inneholder farlige stoffer 

10 04 Avfall fra varmebasert 

blyproduksjon 

10 04 01 * Slagg fra primær- og 

sekundærproduksjon 
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«Avfall klassifisert i henhold til 

kommisjonsvedtak 2000/532/EF 

Konsentrasjonsgrenser for stoffene 

oppført i vedlegg IV(1) 
Metode 

10 04 02 * Dross og avrakingsslagg fra 

primær- og 

sekundærproduksjon 

10 04 04 * Støv fra rensing av røykgass 

10 04 05 * Andre partikler og støv 

10 04 06 * Fast avfall fra behandling av 

avgasser 

10 05 Avfall fra varmebasert 

produksjon av sink 

  

10 05 03 * Støv fra rensing av røykgass 

10 05 05 * Fast avfall fra behandling av 

avgasser 

10 06 Avfall fra varmebasert 

kobberproduksjon 

10 06 03 * Støv fra rensing av røykgass 

10 06 06 * Fast avfall fra behandling av 

avgasser 

10 08 Avfall fra varmebasert 

produksjon av andre ikke-

jernholdige metaller 

10 08 08 * Saltslagg fra primær- og 

sekundærproduksjon 

10 08 15 * Støv fra rensing av røykgass 

som inneholder farlige stoffer 

10 09 Avfall fra ferrometallstøping 

10 09 09 * Støv fra rensing av røykgass 

som inneholder farlige stoffer 

16 AVFALL SOM IKKE ER 

SPESIFISERT ANDRE STEDER 

PÅ LISTEN 

16 11 Brukte fôringer og ildfaste 

materialer 

16 11 01 * Karbonbaserte fôringer og 

ildfaste materialer fra 

metallurgiske prosesser som 

inneholder farlige stoffer 

16 11 03 * Andre fôringer og ildfaste 

materialer fra metallurgiske 

prosesser som inneholder 

farlige stoffer 
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«Avfall klassifisert i henhold til 

kommisjonsvedtak 2000/532/EF 

Konsentrasjonsgrenser for stoffene 

oppført i vedlegg IV(1) 
Metode 

17 AVFALL FRA BYGGE- OG 

RIVINGSARBEID (HERUNDER 

UTGRAVD MASSE FRA 

FORURENSEDE 

BYGGEPLASSER) 

17 01 Betong, murstein, takstein og 

keramikk 

17 01 06 * Blandinger eller frasorterte 

fraksjoner av betong, 

murstein, takstein og 

keramikk som inneholder 

farlige stoffer 

17 05 Jord (herunder overskudds-

masse fra forurensede 

byggeplasser), stein og 

mudringsslam 

  

17 05 03 * Jord og stein som inneholder 

farlige stoffer 

17 09 Annet avfall fra bygge- og 

rivingsarbeid 

17 09 02 * Avfall fra bygge- og 

rivingsarbeid som inneholder 

PCB, unntatt utstyr som 

inneholder PCB 

17 09 03 * Annet avfall fra bygge- og 

rivingsarbeid (herunder 

blandet avfall) som inneholder 

farlige stoffer 

19 AVFALL FRA AVFALLS-

HÅNDTERINGSANLEGG OG 

EKSTERNE AVLØPS-

RENSEANLEGG OG FRA 

FRAMSTILLING AV 

DRIKKEVANN OG VANN TIL 

INDUSTRIELL BRUK 

19 01 Avfall fra forbrenning eller 

pyrolyse av avfall 

19 01 07 * Fast avfall fra behandling av 

avgasser 
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«Avfall klassifisert i henhold til 

kommisjonsvedtak 2000/532/EF 

Konsentrasjonsgrenser for stoffene 

oppført i vedlegg IV(1) 
Metode 

19 01 11 * Bunnaske og slagg som 

inneholder farlige stoffer 

19 01 13 * Flygeaske som inneholder 

farlige stoffer 

19 01 15 * Kjelstøv som inneholder 

farlige stoffer 

19 04 Forglasset avfall og avfall fra 

forglassing 

19 04 02 * Flygeaske og annet avfall fra 

behandling av røykgass 

19 04 03 * Ikke-forglasset fast fase 

(1) Grenseverdiene får anvendelse bare på fyllplasser for farlig avfall og får ikke anvendelse på varige underjordiske lagringsanlegg for farlig 

avfall, herunder saltgruver. 

(2) Avfall merket med en asterisk "*" anses som farlig avfall i henhold til direktiv 2008/98/EF og omfattes av direktivets bestemmelser. 

(3) Beregningsmetoden fastsatt i europeisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2 får anvendelse. 

(4) Grenseverdiene er beregnet som PCDD og PCDF i samsvar med følgende toksisitetsekvivalensfaktorer (TEF): 

PCDF TEF 

2,3,7,8-TeCDD 1 

1,2,3,7,8-PeCDD 1 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 

OCDD 0,0003 

2,3,7,8-TeCDF 0,1 

1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 

2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 

OCDF 0,0003 

(*) 

(**) 

EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1. 

EFT L 11 av 16.1.2003, s. 27.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/292 

av 24. februar 2015 

om godkjenning av karbondioksid som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 15(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 90 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 11 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) mottok Nederland 22. februar 2012 en 

søknad om oppføring av det aktive stoffet karbondioksid i direktivets vedlegg I til bruk i produkttype 15, fuglebe-

kjempelsesmidler, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv.  

2) Nederland framla 30. august 2013 en vurderingsrapport for Kommisjonen sammen med sine anbefalinger, i samsvar 

med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/EF. 

3) Komiteen for biocidprodukter avga 17. juni 2014 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til 

vurderende vedkommende myndighets konklusjoner.  

4) Ifølge nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 15 som inneholder karbondioksid, forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt.  

5) Karbondioksid bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 15, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt.  

6) Ettersom nanomaterialer ikke inngikk i vurderingene, bør godkjenningen ikke omfatte slike materialer, i samsvar med 

artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Karbondioksid godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 15, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene 

fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 24. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 25.2.2015, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2015 av 30. april 2015 

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

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 27. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2019/EØS/77/27 
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VEDLEGG  

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjennings-dato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår(2) 

Karbondioksid IUPAC-betegnelse:  

Karbondioksid 

EF-nr.: 204-696-9 

CAS-nr.: 124-38-9 

999 ml/l 1. juni 2015 31. mai 2025 15 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 risikovur-

deringen av det aktive stoffet på unionsplan. 

For biocidprodukter innvilges godkjenninger på følgende 

vilkår: 

1) Produktene skal bare leveres til og brukes av yrkesbrukere. 

2) Det skal treffes egnede tiltak for å beskytte brukerne, 

herunder om nødvendig stilles personlig verneutstyr til 

rådighet. 

3) Det skal treffes egnede tiltak for å beskytte andre tilstede-

værende, for eksempel utestenging fra området der 

behandlingen foregår. 

4) Doseringen og bruksanvisningen skal sikre at fuglene 

avlives uten unødig smerte og lidelse. 

5) Det skal angis i vilkårene for bruk at karbondioksid skal 

benyttes som en siste utvei i forbindelse med en strategi for 

integrert bekjempelse av skadegjørere, som skal ha som 

formål å begrense bruken av et slikt produkt til et minimum. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm. 

 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/405 

av 11. mars 2015 

om godkjenning av alfa-cypermetrin som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over aktive stoffer som skal 

vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter eller oppføring i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 528/2012. Alfa-cypermetrin står på denne listen. 

2) Alfa-cypermetrin er vurdert i samsvar med artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 til bruk i biocidprodukter av 

type 18, insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr, som definert i vedlegg V til forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

3) Belgia ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla en vurderingsrapport for Kommisjonen sammen 

med sine anbefalinger 17. november 2011, i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1451/2007(3). 

4) Komiteen for biocidprodukter avga 17. juni 2014 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til 

vurderende vedkommende myndighets konklusjoner.  

5) Ifølge nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 18 som inneholder alfa-cypermetrin, forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(4), forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er 

oppfylt.  

6) Alfa-cypermetrin bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

er oppfylt.  

7) Ettersom nanomaterialer ikke inngikk i vurderingene, bør godkjenningen ikke omfatte slike materialer, i samsvar med 

artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

8) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at de berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene.  

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 12.3.2015, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2015 av 30. april 2015 

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

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 28. 

(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) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2019/EØS/77/28 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Alfa-cypermetrin godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene 

fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2015. 

 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(2) 

Alfa-cypermetrin IUPAC-betegnelse:  

Reaksjonsblanding av (S)-α-cyano-3-

fenoksybenzyl-(1R,3R)-3-(2,2 

diklorvinyl)-2,2-dimetylsyklopropan-

karboksylat og (R)-α-cyano-3-

fenoksybenzyl-(1S,3S)-3-(2,2-

diklorvinyl)-2,2-dimetylsyklopropan-

karboksylat (1:1) 

EF-nr.: Ikke tilgjengelig 

CAS-nr.: 67375-30-8 

930 g/kg, 

Summen av isomerene 

i forholdet 1:1 

1. juli 2016 30. juni 2026 18 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om 

godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen 

av det aktive stoffet på unionsplan. 

For biocidprodukter innvilges godkjenninger på følgende vilkår: 

1) Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for yrkesbrukere. Dersom eksponeringen ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter, skal det brukes 

egnet personlig verneutstyr. 

2) For å forebygge risiko for vannmiljøet skal produkter til 

behandling av overflater som ofte rengjøres med vann, bare 

brukes til å behandle revner og sprekker, med mindre det er 

dokumentert i søknaden om produktgodkjenning at risikoen 

for vannmiljøet kan reduseres til et akseptabelt nivå. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm. 

 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm


Nr. 77/396 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/406 

av 11. mars 2015 

om godkjenning av Bacillus thuringiensis ssp. israelensis serotype H14, stamme SA3A som aktivt stoff til 

bruk i biocidprodukter av type 18(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over aktive stoffer som skal 

vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter eller oppføring i vedlegg I til forordning 

(EU) nr. 528/2012. Denne listen omfatter Bacillus thuringiensis ssp. israelensis serotype H14. 

2) Bacillus thuringiensis ssp. israelensis serotype H14 er vurdert i samsvar med artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 528/2012 til bruk i biocidprodukter av type 18, insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre 

leddyr, som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Ut fra de opplysningene som var inngitt som grunnlag for vurderingen, var det bare mulig å konkludere når det gjaldt en 

bestemt form av Bacillus thuringiensis ssp. israelensis serotype H14, nemlig Bacillus thuringiensis ssp. israelensis 

serotype H14, stamme SA3A. Vurderingen gjorde det ikke mulig å trekke konklusjoner om andre stoffer som faller inn 

under definisjonen av Bacillus thuringiensis ssp. israelensis serotype H14 på ovennevnte liste over aktive stoffer i 

forordning (EF) nr. 1062/2014. Denne godkjenningen bør derfor omfatte bare Bacillus thuringiensis ssp. israelensis 

serotype H14, stamme SA3A. 

4) Italia ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla en vurderingsrapport for Kommisjonen sammen 

med sine anbefalinger 12. juni 2009, i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1451/2007(3). 

5) Komiteen for biocidprodukter avga 19. juni 2014 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til 

vurderende vedkommende myndighets konklusjoner.  

6) Ifølge nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 18 som inneholder Bacillus thuringiensis ssp. israelensis serotype 

H14, stamme SA3A, forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(4), 

forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt.  

7) Bacillus thuringiensis ssp. israelensis serotype H14, stamme SA3A bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av 

type 18, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er oppfylt.  

8) Ettersom nanomaterialer ikke inngikk i vurderingene, bør godkjenningen ikke omfatte slike materialer, i samsvar med 

artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 12.3.2015, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2015 av 30. april 2015 

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

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 28. 

(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) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2019/EØS/77/29 
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9) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at de 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 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Bacillus thuringiensis ssp. israelensis serotype H14, stamme SA3A godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 18, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2015. 

 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(2) 

Bacillus thuringiensis 

ssp. israelensis serotype 

H14, stamme SA3A  

Ikke relevant Ingen relevante 

urenheter 

1. juli 2016 30. juni 2026 18 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om 

godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen 

av det aktive stoffet på unionsplan. 

For biocidprodukter innvilges godkjenninger på følgende vilkår: 

1) Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske 

tiltak for yrkesbrukere. Dersom eksponeringen ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter, skal det brukes 

egnet personlig verneutstyr. 

2) For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller 

fôrvarer, skal behovet for å definere nye eller endre eksisterende 

grenseverdier i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 470/2009(3) eller europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 396/2005(4) vurderes, og det skal eventuelt 

treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at 

gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for rester av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 

16.6.2009, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om 

endring av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/407 

av 11. mars 2015 

om godkjenning av 2-propanol som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1, 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 aktive stoffer som skal 

vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter eller oppføring i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 528/2012. Denne listen omfatter 2-propanol. 

2) 2-propanol er vurdert i samsvar med artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 til bruk i biocidprodukter av type 

1, desinfeksjonsmidler beregnet på hygieneformål for mennesker, type 2, desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er 

ment for bruk direkte på mennesker eller dyr, og type 4, desinfeksjonsmidler for overflater som kommer i kontakt med 

næringsmidler og fôrvarer, som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Tyskland ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla en vurderingsrapport for Kommisjonen sammen 

med sine anbefalinger 5. november 2012, i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1451/2007(3). 

4) Komiteen for biocidprodukter avga 18. juni 2014 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til 

vurderende vedkommende myndighets konklusjoner.  

5) Ifølge nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 1, 2 og 4 som inneholder 2-propanol, forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(4), forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er 

oppfylt.  

6) 2-propanol bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 1, 2 og 4, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

er oppfylt.  

7) Ettersom nanomaterialer ikke inngikk i vurderingene, bør godkjenningene ikke omfatte slike materialer, i samsvar med 

artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

8) Når det gjelder bruk i produkttype 4, omfattet vurderingen ikke biocidprodukter som inneholder 2-propanol, 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(5). 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.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 12.3.2015, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2015 av 30. april 2015 

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

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 28. 

(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) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(5) 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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9) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at de 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 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

2-propanol godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1, 2 og 4, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene 

fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2015. 

 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(2) 

2-propanol IUPAC-betegnelse:  

2-propanol 

EF-nr.: 200-661-7 

CAS-nr.: 67-63-0 

99 vektprosent 1. juli 2016 30. juni 2026 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 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. 

4 Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og virkning knyttet til bruk 

som omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

For biocidprodukter innvilges godkjenninger på følgende vilkår: 

1) For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, skal behovet for å 

definere nye eller endre eksisterende grenseverdier i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(3) eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005(4) vurderes, og det skal eventuelt treffes hensiktsmessige risikoredu-

serende tiltak for å sikre at gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

2) Produkter som inneholder 2-propanol, skal ikke inngå i materialer og gjenstander 

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 spesifikke 

grenser for migrasjon av 2-propanol til næringsmidler, eller det etter nevnte forordning 

er fastslått at slike grenser ikke er nødvendige. 

     

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i 

omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(2) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for rester av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 

16.6.2009, s. 11). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om 

endring av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/415 

av 12. mars 2015 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene etefon og fenamifos(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningene av de aktive stoffene etefon og fenamifos utløper 31. juli 2017. Det er inngitt søknader om fornyelse av 

godkjenningene av disse aktive stoffene. Ettersom kravene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012(3) får anvendelse på disse aktive stoffene, må søkerne få tilstrekkelig tid til å gjennomføre framgangsmåten 

for fornyelse i samsvar med nevnte forordning. Som følge av dette er det sannsynlig at godkjenningene av disse aktive 

stoffene vil utløpe før det er truffet beslutning om fornyelse. Det er derfor nødvendig å forlenge godkjenningsperiodene.  

3) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

4) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der det ikke 

er framlagt utfyllende dokumentasjon i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 senest 30 måneder før 

den respektive utløpsdatoen fastsatt i vedlegget til denne forordning, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før 

denne forordning, eller tidligst mulige dato deretter. 

5) 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. 

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 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 13.3.2015, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2015 av 30. april 2015 

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

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 30. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av nødvendige bestemmelser for 

gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse av aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 

om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 12. mars 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ______  

VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I rad 141 om fenamifos endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. juli 2017» til  

«31. juli 2018». 

2) I rad 142 om etefon endres datoen i sjette kolonne, «Utløpsdato for godkjenning», fra «31. juli 2017» til «31. juli 2018». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/232 

13. februar 2015 

om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for 

godkjenning av det aktive stoffet kobberforbindelser(*) 

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 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2009/37/EF(2) ble kobberforbindelser oppført som aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF(3), under forutsetning av at berørte medlemsstater sikrer at melderen som søkte om oppføring av 

kobberforbindelser i nevnte vedlegg, framlegger ytterligere bekreftende opplysninger om risikoen ved innånding og 

risikovurderingen for organismer utenfor målgruppen og for jord og vann. 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses som 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) Melderen framla for rapporterende medlemsstat, Frankrike, tilleggsopplysninger i form av undersøkelser om risikoen 

ved innånding og risikovurderingen for organismer utenfor målgruppen og for jord og vann innen fastsatt frist for 

framlegging av slike opplysninger. 

4) Frankrike vurderte tilleggsopplysningene framlagt av melderen. Nevnte medlemsstat framla 8. juni 2012 sin vurdering 

for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt 

«Myndigheten», i form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport. 

5) Kommisjonen har rådspurt Myndigheten, som framla en uttalelse om risikovurderingen av kobberforbindelser  

22. mai 2013(5). 

6) Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge kommentarer til den sammenfattende rapporten om kobberforbin-

delser. 

7) På grunnlag av tilleggsopplysningene framlagt av melderen anså Kommisjonen at kravet om ytterligere bekreftende 

opplysninger ikke var oppfylt og særlig at de særlige bestemmelsene i rad 277 i del A i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011 om overvåkingsprogrammer for forurensning av kopper ikke er tilstrekkelig til å 

trekke konklusjoner fra miljørisikovurderingen. 

8) Det bekreftes at det aktive stoffet kobberforbindelser skal anses som godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009. Det bør særlig kreves at melderen framlegger for Kommisjonen, Myndigheten og medlemsstatene et 

overvåkingsprogram for områder der kopperforurensing av jord og vann (inkludert sedimenter) utgjør eller kan utgjøre 

en fare, for å stadfeste om ytterligere bruksbegrensninger er nødvendige for å forhindre uakseptable skadevirkninger på 

miljøet. Resultatene fra overvåkingsprogrammet bør også framlegges. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 39 av 14.2.2015, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2015 av 30. april 2015 

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

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 31. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2009/37/EF av 23. april 2009 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klormekvat, 

kobberforbindelser, propakvizafop, kvizalofop-P, teflubenzuron and zeta-cypermetrin som aktive stoffer (EUT L 104 av 24.4.2009, s. 23). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (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) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance Copper (I), copper 

(II) variants namely copper hydroxide, copper oxychloride, tribasic copper sulfate, copper (I) oxide, Bordeaux mixture.» EFSA Journal 

2013; 11(6):3235 [40 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3235. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2019/EØS/77/32 
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9) Grenseverdiene for visse tungmetaller fastsatt i rad 277 i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, ble feilaktig gitt en målenhet som ikke stemmer overens med FAO-spesifikasjonene. Grenseverdien 

fastsatt i vedlegget til nevnte gjennomføringsforordning bør derfor rettes. 

10) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

11) Medlemsstatene bør få tid til å endre eller tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder kobber-

forbindelser. 

12) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009 

for plantevernmidler som inneholder kobberforbindelser, bør utløpe senest 18 måneder etter ikrafttredelsesdatoen for denne 

forordning. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del A i 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 kobberforbindelser som aktivt stoff, innen 6. september 2015. 

Artikkel 3 

Overgangsperiode 

En eventuell overgangsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 6. september 2016. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 13. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal rad 277 om det aktive stoffet kobberforbindelser lyde: 

Nummer 
Vanlig navn, 

Identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«277 Kobberforbindelser:   1. desember 2009 31. januar 2018 DEL A 

Bare bruk som bakteriedrepende middel og soppdrepende 

middel kan tillates. 

DEL B 

Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av 

plantevernmidler som inneholder kobber for annen bruk enn 

på tomater i veksthus, skal de rette særlig oppmerksomhet 

mot kriteriene i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009, og de skal sikre at alle nødvendige data og 

opplysninger foreligger før slik godkjenning gis. 

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 

kobberforbindelser, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen 23. januar 2009. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot følgende: 

— spesifikasjonen til det tekniske materialet slik det 

produseres kommersielt, som skal bekreftes og 

dokumenteres ved hjelp av relevante analysedata. 

Analysestoffet som brukes i toksisitetsdokumenta-

sjonen, bør sammenholdes med og kontrolleres mot 

spesifikasjonen til det tekniske materialet, 

— sikkerheten for brukere og arbeidstakere og sørge for at 

bruksvilkårene om nødvendig fastsetter bruk av hensikts-

messig personlig verneutstyr, 

Kobberhydroksid 

CAS-nr. 20427-59-2 

CIPAC-nr. 44,305 

kobber(II)-

hydroksid 

≥ 573 g/kg 

Kobberoksyklorid 

CAS-nr. 1332-65-6 

eller 1332-40-7 

CIPAC-nr. 44,602 

dikobberklorid-

trihydroksid 

≥ 550 g/kg 

kobberoksid 

CAS-nr. 1317-39-1 

CIPAC-nr. 44,603 

kobberoksid ≥ 820 g/kg 

Bordeaux-væske 

CAS-nr. 8011-63-0 

CIPAC-nr. 44,604 

Ikke tildelt ≥ 245 g/kg 

Trebasisk kobbersulfat 

CAS-nr. 12527-76-3 

CIPAC-nr. 44,306 

Ikke tildelt ≥ 490 g/kg 

Følgende urenheter er 

potensielt skadelige i 

toksikologisk sammenheng, og 

innholdet skal ikke overstige 

mengden angitt nedenfor 

(uttrykt i g/g): 

bly: høyst 0,0005 g/g av 

kobberinnholdet. 

kadmium: høyst 0,0001 g/g av 

kobberinnholdet. 

arsen: høyst 0,0001 g/g av 

kobberinnholdet. 



   

 

2
6

.9
.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. 7

7
/4

0
7
 

 
Nummer 

Vanlig navn, 

Identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      — vern av vannorganismer og organismer utenfor 

målgruppen. For disse påviste risikoene bør risikoredu-

serende tiltak, for eksempel buffersoner, iverksettes ved 

behov, 

— mengden aktivt stoff som brukes, og sørge for at de 

godkjente mengdene, når det gjelder dosering og antall 

behandlinger, begrenses til det laveste som er nødvendig 

for å oppnå de ønskede virkningene og ikke forårsaker 

uakseptable virkninger på miljøet idet det tas hensyn til 

bakgrunnsnivåer av kopper på anvendelsesstedet. 

Meldere skal framlegge for Kommisjonen, Myndigheten og 

medlemsstatene et overvåkingsprogram for sårbare områder 

der kopperforurensing av jord og vann (inkludert sedimenter) 

utgjør eller kan utgjøre en fare. 

Overvåkingsprogrammet skal framlegges senest 31. juli 2015 

Resultatene av dette overvåkingsprogrammet skal framlegges 

som en overvåkingsrapport for rapporterende medlemsstat, 

Kommisjonen og Myndigheten innen 31. desember 2016.» 

De endelige resultatene skal framlegges senest  

31. desember 2017.» 

 



Nr. 77/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1316/2014 

av 11. desember 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme D747 i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, om 

endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og om tillatelse for 

medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger av dette aktive stoffet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 får rådsdirektiv 91/414/EØF(2) anvendelse på 

aktive stoffer som det er truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv før 14. juni 2011, når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. For Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme D747 er 

vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved Kommisjonens gjennomførings-

beslutning 2011/253/EU(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mottok Tyskland 21. oktober 2010 en søknad fra Mitsui 

AgriScience International SA/NV om oppføring av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum 

stamme D747 i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved beslutning 2011/253/EU ble det bekreftet at dokumentasjonen 

var fullstendig i den forstand at den i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt i 

vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF. 

3) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. Den 

utpekte rapporterende medlemsstaten la fram et utkast til vurderingsrapport 14. januar 2013. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Myndigheten framla sin konklusjon(4) om risikovurderingen av det 

aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme D747 brukt i pesticider for Kommisjonen  

27. mars 2014. Utkastet til vurderingsrapport og Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og 

Kommisjonen i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og avsluttet 10. oktober 2014 med Kommi-

sjonens sammenfattende rapport om Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme D747.   

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 355 av 12.12.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 32. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/253/EU av 26. april 2011 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er 

framlagt for grundig behandling med henblikk på en eventuell oppføring av metobromuron, S-abscisinsyre, Bacillus amyloliquefaciens 

subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 og Streptomyces lydicus WYEC 108 i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er 

fullstendig (EUT L 106 av 27.4.2011, s. 13). 

(4) EFSA Journal (2014), 12(4):3624. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu. 

2019/EØS/77/33 

http://www.efsa.europa.eu/
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5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene som er gjort, at plantevernmidler som inneholder Bacillus 

amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme D747, generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 

bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme D747 bør 

derfor godkjennes.  

6) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å 

oppfylle de nye kravene som følger av godkjenningen. 

7) Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og idet det 

tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter godkjenningen til å 

gjennomgå godkjenninger av plantevernmidler som inneholder Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme 

D747. Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør 

det gis en lengre frist for framlegging og vurdering av den fullstendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik 

det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel på hvert planlagte bruksområde i samsvar med de 

ensartede prinsippene. 

8) Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor rammen av 

kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med tolkning av 

pliktene til innehaverne av eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå ytterligere 

vanskeligheter er det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å kontrollere at 

innehaveren av en godkjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

forpliktelser i forhold til forpliktelsene i de direktivene om endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er vedtatt, 

eller i forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

9) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2) derfor endres.  

10) Medlemsstatene bør også få tillatelse til å forlenge midlertidige godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme D747, slik at de får tilstrekkelig tid til å oppfylle de forpliktelsene 

som er fastsatt i denne forordning når det gjelder disse midlertidige godkjenningene. 

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 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme D747, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene 

fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1. I samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 skal medlemsstatene om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme D747 som aktivt stoff, 

innen 30. september 2015.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første trinn i 

arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT 

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(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). 
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Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av vilkårene 

angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har tilgang til, 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1–4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009.  

2. Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert godkjent plantevernmiddel som inneholder Bacillus amyloliquefaciens 

subsp. plantarum stamme D747 som eneste aktive stoff, eller som et av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 innen 31. mars 2015, vurdere produktet på nytt i samsvar med de ensartede 

prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller 

kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, og samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige bestemmelser i 

vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i 

artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009.  

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene: 

a) dersom produktet inneholder Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme D747 som eneste aktive stoff, om 

nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen innen 30. september 2016, eller  

b) dersom produktet inneholder Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme D747 som et av flere aktive stoffer, om 

nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen innen 30. september 2016, eller innen datoen fastsatt for slik endring eller 

tilbakekalling i den eller de rettsaktene der det eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 

eller godkjent, avhengig av hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4  

Forlengelse av eksisterende midlertidige godkjenninger 

Medlemsstatene kan forlenge eksisterende midlertidige godkjenninger av plantevernmidler som inneholder Bacillus 

amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme D747, med et tidsrom som utløper senest 30. september 2016. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2015. 

Artikkel 4 får imidlertid anvendelse fra ikrafttredelsesdatoen for denne forordning. 

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

Utferdiget i Brussel, 11. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Bacillus amyloliquefaciens subsp. 

plantarum stamme D747 

Deponeringsnummer hos Agri-

cultural Research Culture 

Collection (NRRL), Peoria, 

Illinois, USA: B-50405  

Deponeringsnummer hos Inter-

national Patent Organism 

Depositary, Tokyo, Japan: FERM 

BP-8234. 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon: 

2,0 × 1011 KDE/g 

1. april 2015 31. mars 2025 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 Bacillus 

amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme D747, særlig tillegg I 

og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr 10. oktober 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, idet det tas 

hensyn til at Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme 

D747 skal betraktes som potensielt sensibiliserende. Bruksvilkårene 

skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Produsenten skal sikre at miljøforhold opprettholdes nøye, og at det 

foretas kvalitetskontrollanalyse under framstillingsprosessen. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«83 Bacillus amyloliquefaciens 

subsp. plantarum stamme D747 

Deponeringsnummer hos Agri-

cultural Research Culture 

Collection (NRRL), Peoria, 

Illinois, USA: B-50405  

Deponeringsnummer hos Inter-

national Patent Organism 

Depositary, Tokyo, Japan: 

FERM BP-8234. 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon: 

2,0 × 1011 KDE/g 

1. april 2015 31. mars 2025 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 

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme D747, 

særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 10. oktober 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, 

idet det tas hensyn til at Bacillus amyloliquefaciens subsp. 

plantarum stamme D747 skal betraktes som potensielt 

sensibiliserende. Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

Produsenten skal sikre at miljøforhold opprettholdes nøye, og at 

det foretas kvalitetskontrollanalyse under framstillings-

prosessen.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1330/2014 

av 15. desember 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet meptyldinokap i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 får rådsdirektiv 91/414/EØF(2) anvendelse på 

aktive stoffer som det er truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv før 14. juni 2011, når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. For meptyldinokap er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2006/589/EF(3). 

2)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mottok Det forente kongerike 12. august 2005 en søknad fra Dow 

AgroSciences om oppføring av det aktive stoffet meptyldinokap i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 

2006/589/EF ble det bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig i den forstand at den i prinsippet kunne anses å 

oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF. 

3)  Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. Den 

utpekte rapporterende medlemsstaten, Det forente kongerike, framla et utkast til vurderingsrapport 25. oktober 2006. I 

samsvar med artikkel 11 nr. 6 i kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011(4) ble søkeren 17. mai 2011 anmodet om å 

legge fram ytterligere opplysninger. Det forente kongerikes vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt i form av et 

ajourført utkast til vurderingsrapport 10. august 2012. 

4)  Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Myndigheten framla sin konklusjon(5) om risikovurderingen av det 

aktive stoffet meptyldinokap i plantevernmidler for Kommisjonen 26. november 2013. Utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr og avsluttet 10. oktober 2014 med Kommisjonens sammenfattende rapport om meptyldinokap.  

5)  Det framgår av de forskjellige undersøkelsene som er gjort, at plantevernmidler som inneholder meptyldinokap, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Meptyldinokap bør derfor godkjennes.  

6)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 359 av 16.12.2014, s. 85, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2015 av 30. april 2015 

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

tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 32. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EUT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsvedtak 2006/589/EF av 31. august 2006 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for grundig 

behandling med henblikk på en eventuell oppføring av aviglycin-HCl, mandipropamid og meptyldinokap i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 240 av 2.9.2006, s. 9). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011 av 25. februar 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 

91/414/EØF med hensyn til framgangsmåten for å vurdere aktive stoffer som ikke var i omsetning to år etter at det var gitt underretning om 

nevnte direktiv (EUT L 53 av 26.2.2011, s. 51). 

(5) EFSA Journal (2014), 12(1): 3473. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu. 
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7)  Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å 

oppfylle de nye kravene som følger av godkjenningen. 

8)  Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og idet det tas 

hensyn til den særlige situasjonen som følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) nr. 1107/2009, bør 

imidlertid følgende gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter godkjenningen til å gjennomgå 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder meptyldinokap. Medlemsstatene bør ved behov endre, erstatte eller 

tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for framlegging og vurdering av den 

fullstendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert plantevernmiddel 

på hvert planlagte bruksområde i samsvar med de ensartede prinsippene. 

9)  Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor rammen av 

kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med tolkning av 

pliktene til innehaverne av eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå ytterligere 

vanskeligheter er det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å kontrollere at 

innehaveren av en godkjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

forpliktelser i forhold til forpliktelsene i de direktivene om endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er vedtatt, 

eller i forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

10)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2) 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 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet meptyldinokap, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Ny vurdering av plantevernmidler 

1. Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder meptyldinokap som aktivt stoff, innen 30. september 2015.  

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av vilkårene 

angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har tilgang til, 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1–4 i 

nevnte direktiv og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009.  

2. Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert godkjente plantevernmiddel som inneholder meptyldinokap som 

eneste aktive stoff eller som et av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. mars 2015, vurdere produktet på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 

91/414/EØF, samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På grunnlag 

av denne vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første trinn i 

arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT 

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(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). 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/415 

 

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene: 

a) dersom et produkt inneholder meptyldinokap som eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 30. september 2016, eller  

b) dersom et produkt inneholder meptyldinokap som et av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 30. september 2016, eller innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller de 

rettsaktene der det eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller godkjent, avhengig av 

hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 15. desember 2014. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Meptyldinokap 

CAS-nr. 6119-92-2 

CIPAC-nr. 811 

Blanding av 75–100 % 

(RS)-2-(1-metylheptyl)-

4,6-dinitrofenylkrotonat 

og 25–0 % (RS)-2-(1- 

metylheptyl)-4,6-

dinitrofenylisokrotonat 

≥ 900 g/kg (blanding av trans- 

og cis-isomerer der forholdet 

varierer mellom 25:1 og 20:1) 

Relevant urenhet: 

2,6-dinitro-4-[(4RS)-oktan-4-

yl]fenyl (2E/Z)-but-2-enoat  

høyst 0,4 g/kg 

1. april 2015 31. mars 2025 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 meptyldinokap, 

særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste komité 

for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 16. mai 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot: 

a) risikoen for brukere, 

b) risikoen for virvelløse vanndyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a) vurderingen av grunnvannets eksponering for metabolittene  

(3RS)-3-(2-hydroksy-3,5-dinitrofenyl)-butansyre (X103317) og 

(2RS)-2-(2-hydroksy-3,5-dinitrofenyl)-propionsyre (X12335709), 

b) mulige virkninger av isomerblandingens foretrukne nedbryting 

og/eller omdanning for vurderingen av risikoen for arbeidstakerne, 

forbrukerne og miljøet.  

Søkeren skal for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

framlegge opplysningene angitt i bokstav a) innen 31. mars 2017, og 

opplysningene angitt i bokstav b) to år etter at Kommisjonen har 

vedtatt særskilte retningslinjer.  

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«80 Meptyldinokap 

CAS-nr. 6119-92-2 

CIPAC-nr. 811 

Blanding av 75–100 % 

(RS)-2-(1-metylheptyl)-

4,6-dinitrofenylkrotonat 

og 25–0 % (RS)-2-(1-

metylheptyl)-4,6-

dinitrofenylisokrotonat 

≥ 900 g/kg (blanding av trans- 

og cis-isomerer der forholdet 

varierer mellom 25:1 og 20:1) 

Relevant urenhet: 

2,6-dinitro-4-[(4RS)-oktan-4-

yl]fenyl (2E/Z)-but-2-enoat  

høyst 0,4 g/kg 

1. april 2015 31. mars 2015 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 meptyldinokap, 

særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 16. mai 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot: 

a) risikoen for brukere, 

b) risikoen for virvelløse vanndyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a) vurderingen av grunnvannets eksponering for metabolittene 

(3RS)-3-(2-hydroksy-3,5-dinitrofenyl)-butansyre (X103317) og 

(2RS)-2-(2-hydroksy-3,5-dinitrofenyl)-propionsyre 

(X12335709), 

b) mulige virkninger av isomerblandingens foretrukne nedbryting 

og/eller omdanning for vurderingen av risikoen for arbeids-

takerne, forbrukerne og miljøet.  

Søkeren skal for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

framlegge opplysningene angitt i bokstav a) innen 31. mars 2017, 

og opplysningene angitt i bokstav b) to år etter at Kommisjonen har 

vedtatt særskilte retningslinjer.  

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1334/2014 

av 16. desember 2014 

om godkjenning av det aktive stoffet gamma-cyhalotrin i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og om tillatelse for medlemsstatene til å 

forlenge midlertidige godkjenninger av dette aktive stoffet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 får rådsdirektiv 91/414/EØF(2) anvendelse på 

aktive stoffer som det er truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv før 14. juni 2011, når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. For gamma-cyhalotrin er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2004/686/EF(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mottok Det forente kongerike 4. november 2003 en søknad fra 

Cheminova A/S om oppføring av det aktive stoffet gamma-cyhalotrin i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 

2004/686/EF ble det bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig i den forstand at den i prinsippet kunne anses å 

oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF. 

3) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med bestemmelsene 

i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. Den utpekte rapporterende 

medlemsstaten, Det forente kongerike, framla et utkast til vurderingsrapport 25. januar 2008. I samsvar med artikkel 11 

nr. 6 i kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011(4) ble søkeren anmodet om å framlegge ytterligere opplysninger. Det 

forente kongerikes vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt i form av tilføyelser til utkastet til vurderingsrapport  

13. september 2012.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 360 av 17.12.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 32. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsvedtak 2004/686/EF av 29. september 2004 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for grundig 

behandling med henblikk på en eventuell oppføring av prokvinazid, IKI-220 (flonikamid) og gamma-cyhalotrin i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 313 av 12.10.2004, s. 21). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 188/2011 av 25. februar 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 

91/414/EØF med hensyn til framgangsmåten for å vurdere aktive stoffer som ikke var i omsetning to år etter at det var gitt underretning om 

nevnte direktiv (EUT L 53 av 26.2.2011, s. 51). 
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4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurderingen av det aktive 

stoffet gamma-cyhalotrin brukt i pesticider(1) for Kommisjonen 4. februar 2014. Utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr og avsluttet 10. oktober 2014 med Kommisjonens sammenfattende rapport om gamma-cyhalotrin.  

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene som er gjort, at plantevernmidler som inneholder gamma-cyhalotrin, 

generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 

91/414/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende 

rapport. Gamma-cyhalotrin bør derfor godkjennes. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

7) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å 

oppfylle de nye kravene som følger av godkjenningen. 

8) Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og idet det 

tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter godkjenningen til å 

gjennomgå godkjenninger av plantevernmidler som inneholder gamma-cyhalotrin. Medlemsstatene bør ved behov 

endre, erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for å framlegge 

og vurdere den fullstendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for 

hvert plantevernmiddel på hvert planlagte bruksområde i samsvar med de ensartede prinsippene. 

9) Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor rammen av 

kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(2), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med tolkning av 

pliktene til innehaverne av eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå ytterligere 

vanskeligheter er det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å kontrollere at 

innehaveren av en godkjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

forpliktelser i forhold til forpliktelsene i de direktivene om endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er vedtatt, 

eller i forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(3) derfor endres.  

11) Medlemsstatene bør også få tillatelse til å forlenge midlertidige godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

gamma-cyhalotrin, slik at de får tilstrekkelig tid til å oppfylle de forpliktelsene som er fastsatt i denne forordning når det 

gjelder disse midlertidige godkjenningene. 

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 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet gamma-cyhalotrin, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2014. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance gamma-cyhalothrin». EFSA Journal 2014, 12(2):3560, 93 s. doi: 10.2903/j.efsa.2014.3560. 

(2) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første trinn i 

arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT 

L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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Artikkel 2  

Ny vurdering av plantevernmidler 

1. Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder gamma-cyhalotrin som aktivt stoff, innen 30. september 2015.  

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av vilkårene 

angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har tilgang til, 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 91/414/EØF i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1–4 i 

nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009.  

2. Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert godkjente plantevernmiddel som inneholder gamma-cyhalotrin som 

eneste aktive stoff eller som et av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 innen 31. mars 2015, vurdere produktet på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, 

samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av denne 

vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009.  

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene: 

a) dersom et produkt inneholder gamma-cyhalotrin som eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 30. september 2016, eller  

b) dersom et produkt inneholder gamma-cyhalotrin som et av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle 

godkjenningen innen 30. september 2016, eller innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller de 

rettsaktene der det eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller godkjent, avhengig av 

hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4  

Forlengelse av eksisterende midlertidige godkjenninger 

Medlemsstatene kan forlenge eksisterende midlertidige godkjenninger av plantevernmidler som inneholder gamma-cyhalotrin, 

med et tidsrom som utløper senest 30. september 2016. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2015.  

Artikkel 4 får imidlertid anvendelse fra ikrafttredelsesdatoen for denne forordning. 

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

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2014. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Gamma-cyhalothrin  

CAS-nr. 76703-62-3 

CIPAC-nr. 768 

(S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl 

(1R,3R)-3-[(Z)-2-klor-3,3,3-

trifluoropropenyl]-2,2-

dimetylsyklopropankarboksylat 

eller 

(S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl 

(1R)-cis-3-[(Z)-2-klor-3,3,3-

trifluoropropenyl]-2,2-

dimetylsyklopropankarboksylat 

≥ 980 g/kg 1. april 2015 31. mars 2025 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 

gamma-cyhalotrin, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for planter, dyr, nærings-

midler og fôr 10. oktober 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot: 

a) sikkerheten for brukere og arbeidstakere, 

b) risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1) analysemetoder for overvåking av restmengder i 

kroppsvæsker, vev og miljømatriser, 

2) toksisitetsprofilen for metabolittene CPCA, PBA og 

PBA(OH), 

3) langtidsrisiko for viltlevende pattedyr, 

4) eventuell risiko for bioforstørring i næringskjeder på land og 

i vann. 

Søkeren skal framlegge relevante opplysninger for Kommi-

sjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen 31. mars 2017.  

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«82 Gamma-cyhalothrin 

CAS-nr. 76703-62-3 

CIPAC-nr. 768 

(S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl 

(1R,3R)-3-[(Z)-2-klor-3,3,3-trifluoro-

propenyl]-2,2-dimetylsyklo-

propankarboksylat eller 

(S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl (1R)-

cis-3-[(Z)-2-klor-3,3,3-trifluoro-

propenyl]-2,2-dimetylsyklopropan-

karboksylat 

≥ 980 g/kg 1. april 2015 31. mars 2025 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 gamma-cyhalotrin, særlig tillegg I og II til denne, som 

sluttbehandlet av Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr 10. oktober 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot: 

a) sikkerheten for brukere og arbeidstakere, 

b) risikoen for vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoredu-

serende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1) analysemetoder for overvåking av restmengder i 

kroppsvæsker, vev og miljømatriser, 

2) toksisitetsprofilen for metabolittene CPCA, PBA og 

PBA(OH), 

3) langtidsrisiko for viltlevende pattedyr, 

4) eventuell risiko for bioforstørring i næringskjeder på 

land og i vann. 

Søkeren skal framlegge relevante opplysninger for 

Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen  

31. mars 2017.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/423 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 2015/51 

av 14. januar 2015 

om godkjenning av det aktive stoffet kromafenozid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge 

midlertidige godkjenninger av dette aktive stoffet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1107/2009 får rådsdirektiv 91/414/EØF(2) anvendelse på 

aktive stoffer som det er truffet beslutning om i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv før 14. juni 2011, når det 

gjelder framgangsmåten og vilkårene for godkjenning. For kromafenozid er vilkårene i artikkel 80 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 oppfylt ved kommisjonsvedtak 2006/586/EF(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF mottok Ungarn 12. desember 2004 en søknad fra Arysta 

LifeScience (tidligere Calliope SAS) på vegne av Nippon Kayaku om oppføring av det aktive stoffet kromafenozid i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved vedtak 2006/586/EF ble det bekreftet at dokumentasjonen var fullstendig i den 

forstand at den i prinsippet kunne anses å oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt i vedlegg II og III til direktiv 

91/414/EØF. 

3) Virkningene av dette aktive stoffet på menneskers og dyrs helse og på miljøet er blitt vurdert i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har foreslått. Den 

utpekte rapporterende medlemsstaten framla et utkast til vurderingsrapport 19. mars 2012. 

4) Utkastet til vurderingsrapport ble gjennomgått av medlemsstatene og Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). Myndigheten framla sin konklusjon om risikovurderingen av det aktive 

stoffet kromafenozid(4) i plantevernmidler for Kommisjonen 31. oktober 2013. Utkastet til vurderingsrapport og 

Myndighetens konklusjon ble gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr og avsluttet 10. oktober 2014 med Kommisjonens sammenfattende rapport om kromafenozid. 

5) Det framgår av de forskjellige undersøkelsene som er gjort, at plantevernmidler som inneholder kromafenozid, generelt 

kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, 

særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. 

Kromafenozid bør derfor godkjennes. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 15.1.2015, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2015 av 30. april 2015 

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

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 32. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsvedtak 2006/586/EF av 25. august 2006 om prinsipiell anerkjennelse av at den dokumentasjon som er framlagt for grundig 

behandling med henblikk på en eventuell oppføring av kromafenozid, halosulfuron, tembotrion, valifenal og zucchinigulmosaikkvirus – 

svak stamme i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, er fullstendig (EUT L 236 av 31.8.2006, s. 31). 

(4) EFSA Journal (2013), 11(12): 3461. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/77/36 
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7) Før godkjenningen gis, bør medlemsstatene og de berørte parter gis en rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å 

oppfylle de nye kravene som følger av godkjenningen. 

8) Uten at det berører de forpliktelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 1107/2009 som følger av godkjenningen, og idet det 

tas hensyn til den særlige situasjonen som følger av overgangen fra direktiv 91/414/EØF til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, bør imidlertid følgende gjelde: Medlemsstatene bør få en frist på seks måneder etter godkjenningen til å 

gjennomgå godkjenninger av plantevernmidler som inneholder kromafenozid. Medlemsstatene bør ved behov endre, 

erstatte eller tilbakekalle godkjenninger. Som unntak fra denne fristen bør det gis en lengre frist for å framlegge og 

vurdere den fullstendige dokumentasjonen i henhold til vedlegg III, slik det er fastsatt i direktiv 91/414/EØF, for hvert 

plantevernmiddel på hvert planlagte bruksområde i samsvar med de ensartede prinsippene. 

9) Erfaringer med oppføring i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av aktive stoffer som vurderes innenfor rammen av 

kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92(1), har vist at det kan oppstå vanskeligheter i forbindelse med tolkning av 

pliktene til innehaverne av eksisterende godkjenninger med hensyn til tilgang til opplysninger. For å unngå ytterligere 

vanskeligheter er det derfor nødvendig å klargjøre medlemsstatenes plikter, særlig plikten til å kontrollere at 

innehaveren av en godkjenning kan vise at denne har tilgang til dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til 

nevnte direktiv. Denne klargjøringen pålegger imidlertid ikke medlemsstatene eller innehavere av godkjenninger nye 

forpliktelser i forhold til forpliktelsene i de direktivene om endring av vedlegg I til nevnte direktiv som til nå er vedtatt, 

eller i forordningene om godkjenning av aktive stoffer. 

10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2) derfor endres.  

11) Medlemsstatene bør også få tillatelse til å forlenge midlertidige godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

kromafenozid, slik at de får tilstrekkelig tid til å oppfylle de forpliktelsene som er fastsatt i denne forordning når det 

gjelder disse midlertidige godkjenningene. 

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 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet kromafenozid, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2  

Ny vurdering av plantevernmidler 

1. Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder kromafenozid som aktivt stoff, innen 30. september 2015.  

Innen nevnte dato skal de særlig kontrollere at vilkårene i vedlegg I til denne forordning er oppfylt, med unntak av vilkårene 

angitt i kolonnen med særlige bestemmelser i nevnte vedlegg, og at innehaveren av godkjenningen har, eller har tilgang til, 

dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II til direktiv 91/414/EØF, i samsvar med vilkårene i artikkel 13 nr. 1–4 i 

nevnte direktiv, og artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 3600/92 av 11. desember 1992 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av første trinn i 

arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF (EFT L 366 av 15.12.1992, s. 10). 

(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). 
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2. Som unntak fra nr. 1 skal medlemsstatene for hvert godkjente plantevernmiddel som inneholder kromafenozid som eneste 

aktive stoff eller som et av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

innen 31. mars 2015, vurdere produktet på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene omhandlet i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 på grunnlag av dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg III til direktiv 91/414/EØF, 

samtidig som det tas hensyn til kolonnen med særlige bestemmelser i vedlegg I til denne forordning. På grunnlag av denne 

vurderingen skal de avgjøre om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009.  

Etter denne avgjørelsen skal medlemsstatene: 

a) dersom et produkt inneholder kromafenozid som eneste aktive stoff, om nødvendig endre eller tilbakekalle godkjenningen 

innen 30. september 2016, eller  

b) dersom et produkt inneholder kromafenozid som et av flere aktive stoffer, om nødvendig endre eller tilbakekalle god-

kjenningen innen 30. september 2016, eller innen datoen som er fastsatt for en slik endring eller tilbakekalling i den eller de 

rettsaktene der det eller de relevante stoffene ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF eller godkjent, avhengig av 

hvilken dato som kommer sist. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 4  

Forlengelse av eksisterende midlertidige godkjenninger 

Medlemsstatene kan forlenge eksisterende midlertidige godkjenninger av plantevernmidler som inneholder kromafenozid, med 

et tidsrom som utløper senest 30. september 2016. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2015. 

Artikkel 4 får imidlertid anvendelse fra ikrafttredelsesdatoen for denne forordning. 

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

Utferdiget i Brussel, 14. januar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



   

 

N
r. 7

7
/4

2
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
6

.9
.2

0
1
9
 

 

VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Kromafenozid 

CAS-nr. 143807-

66-3 

CIPAC-nr. 775 

N’-tert-butyl-5-

metyl-N’-(3,5-

xyloyl)kroman-6-

karbohydrazid 

≥ 935 g/kg  

Følgende relevante urenhet 

må ikke overstige en viss 

terskelverdi i det tekniske 

materialet: 

Butylacetat (n-butylacetat, 

CAS-nr. 123-86-4): ≤ 8 g/kg 

1. april 2015 31. mars 2025 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 kromafenozid, særlig tillegg I og II til denne, 

som sluttbehandlet av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr  

10. oktober 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot: 

a) risikoen for grunnvannet dersom stoffet brukes i områder med sårbare 

jordbunns- eller klimaforhold, 

b) risikoen for Lepidoptera utenfor målgruppen i områder som ikke dyrkes, 

c) risikoen for organismer som lever i sediment. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1) den ubetydelige forskjellen mellom materialet som brukes til økotoksi-

kologisk prøving, og den avtalte spesifikasjonen av det tekniske materialet 

til risikovurderingen, 

2) vurderingen av risikoen forbundet med metabolitt M-010 for organismer 

som lever i sediment, 

3) muligheten for utlekking til grunnvannet av metabolitt M-006 og M-023. 

Søkeren skal framlegge de relevante opplysningene for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 30. september 2015 for opplysningene 

som kreves etter nr. 1, og innen 31. mars 2017 for opplysningene som kreves 

etter nr. 2 og 3. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«81 Kromafenozid 

CAS-nr. 143807-

66-3 

CIPAC-nr. 775 

N’-tert-butyl-5-

metyl-N’-(3,5-

xyloyl)kroman-6-

karbohydrazid 

≥ 935 g/kg  

Følgende relevante urenhet 

må ikke overstige en viss 

terskelverdi i det tekniske 

materialet: 

Butylacetat (n-butylacetat, 

CAS-nr. 123-86-4): ≤ 8 g/kg 

1. april 2015 31. mars 2025 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 kromafenozid, 

særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den faste 

komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 10. oktober 2014. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot: 

a) risikoen for grunnvannet dersom stoffet brukes i områder med 

sårbare jordbunns- eller klimaforhold, 

b) risikoen for Lepidoptera utenfor målgruppen i områder som 

ikke dyrkes, 

c) risikoen for organismer som lever i sediment. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1) den ubetydelige forskjellen mellom materialet som brukes til 

økotoksikologisk prøving, og den avtalte spesifikasjonen av det 

tekniske materialet til risikovurderingen, 

2) vurderingen av risikoen forbundet med metabolitt M-010 for 

organismer som lever i sediment, 

3) muligheten for utlekking til grunnvannet av metabolitt M-006 

og M-023. 

Søkeren skal framlegge de relevante opplysningene for Kommi-

sjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen 30. september 2015 

for opplysningene som kreves etter nr. 1, og innen 31. mars 2017 for 

opplysningene som kreves etter nr. 2 og 3.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 2015/52 

av 14. januar 2015 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til rapporterende medlemsstat 

for det aktive stoffet mekoprop-P(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 19, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012(2) utpekes en rapporterende medlemsstat og en 

medrapporterende medlemsstat som skal vurdere hvert aktivt stoff. På anmodning fra søkeren og etter avtale med de 

berørte medlemsstatene anses det for nødvendig å endre den rapporterende medlemsstaten for mekoprop-P, samtidig 

som fordelingen av ansvar og arbeidsoppgaver mellom medlemsstatene respekteres. I forbindelse med framgangsmåten 

for fornyelse bør vurderingen av mekoprop-P heretter overlates til Det forente kongerike.  

2) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 skal oppføringen for det aktive stoffet mekoprop-P lyde: 

Aktivt stoff Rapporterende medlemsstat Medrapporterende medlemsstat 

«Mekoprop-P UK IE» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 14. januar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 15.1.2015, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2015 av 30. april 2015 

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

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 32. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 av 26. juli 2012 om utpeking av medlemsstater som i forbindelse med 

framgangsmåten for fornyelse skal vurdere aktive stoffer med godkjenning som utløper senest 31. desember 2018 (EUT L 200 av 

27.7.2012, s. 5). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 2015/58 

av 15. januar 2015 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til utløpsdatoen for 

godkjenningen av det aktive stoffet tepraloksydim(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1197/2012(2) ble utløpsdatoen for godkjenningen av det aktive stoffet tepralok-

sydim, som fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(3), utsatt til 31. juli 2017.  

2) Den eneste søkeren om fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet tepraloksydim har meddelt Kommisjonen og 

den rapporterende medlemsstaten at den har valgt ikke å gå videre med søknaden om fornyelse. 

3) Utløpsdatoen bør derfor fastsettes til den opprinnelige utløpsdatoen som ble fastsatt før forordning (EU) nr. 1197/2012 

ble vedtatt. 

4) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», i post 100, «Tepraloksydim», i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 endres «31. juli 2017» til «31. mai 2015». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 10 av 16.1.2015, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2015 av 30. april 2015 

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

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 32. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1.  

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1197/2012 av 13. desember 2012 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene acetamiprid, alfa-cypermetrin, Ampelomyces 

quisqualis stamme AQ 10, benalaksyl, bifenazat, bromoksynil, klorprofam, desmedifam, etoksazol, Gliocladium catenulatum stamme 

J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metoksyfenozid, milbemektin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, 

kinoksyfen, S-metolaklor, tepraloksydim, tiakloprid, tiram og ziram (EUT L 342 av 14.12.2012, s. 27). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 15. januar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1136/2014 

av 24. oktober 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 283/2013 med hensyn til overgangstiltak for framgangsmåter for 

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 78 nr. 1 bokstav b), og 

og ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 283/2013(2) ble kommisjonsforordning (EU) nr. 544/2011(3) opphevet og nye 

opplysningskrav for aktive stoffer fastsatt. 

2)  For at medlemsstatene og berørte parter skal kunne forberede seg på å oppfylle disse nye kravene, fastsetter forordning 

(EU) nr. 283/2013 overgangstiltak både for inngivelse av opplysninger i forbindelse med søknader om godkjenning, 

fornyet godkjenning eller endring av godkjenningen av aktive stoffer, og for inngivelse av opplysninger i forbindelse 

med søknader om godkjenning, fornyet godkjenning eller endring av godkjenninger for plantevernmidler. 

3)  For å gjøre det mulig i særlige tilfeller, å inngi opplysninger om de aktive stoffene i søknader om godkjenning eller 

endring av godkjenningen av plantevernmidler i samsvar med de opplysningskrav som var gjeldende ved godkjennings- 

eller fornyelsestidspunktet, bør overgangstiltak for framgangsmåter for godkjenning av plantevernmidler endres. 

Formålet med endringen er å unngå ulik vurdering av opplysninger som er framskaffet i samsvar med nye 

opplysningskrav, av medlemsstater som tilhører ulike soner, og dermed bevare en metode for vurdering av disse 

opplysningene som er ensartet og harmonisert på EU-plan. 

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

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 283/2013 skal lyde: 

«1.  Ved søknad om godkjenning, omhandlet i artikkel 28 i forordning (EF) nr. 1107/2009, som gjelder plantevernmidler 

med ett eller flere aktive stoffer som det er oversendt dokumentasjon for i samsvar med artikkel 3, eller der fornyelsen ikke 

er blitt godkjent i samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1107/2009 og Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 844/2012(*), skal forordning (EU) nr. 544/2011 fortsatt gjelde for inngivelse av opplysninger om disse aktive 

stoffene. 

  

(*) 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).» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.10.2014, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2015 av 30. april 2015 

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

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 35. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 283/2013 av 1. mars 2013 om fastsettelse av opplysningskrav for aktive stoffer, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantefarmasøytiske produkter (EUT L 93 av 3.4.2013, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 544/2011 av 10. juni 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 

med hensyn til opplysningskrav for aktive stoffer (EUT L 155 av 11.6.2011, s. 1). 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/249 

av 10. februar 2015 

om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe 

tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av 

leketøylignende lightere 

[meddelt under nummer K(2015) 603](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), 

særlig artikkel 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsvedtak 2006/502/EF(2) fastsettes krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare barnesikrede 

lightere bringes i omsetning, og om å forby at leketøylignende lightere bringes i omsetning. 

2) Vedtak 2006/502/EF ble gjort i samsvar med bestemmelsene i artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF, der vedtakets gyldighet 

begrenses til et tidsrom på høyst ett år, men der det gis mulighet for at den kan forlenges ytterligere, med høyst ett år om 

gangen. 

3) Gyldigheten av vedtak 2006/502/EF er flere ganger forlenget med ett år, første gang ved kommisjonsvedtak 

2007/231/EF(3) til 11. mai 2008, annen gang ved kommisjonsvedtak 2008/322/EF(4) til 11. mai 2009, tredje gang ved 

kommisjonsvedtak 2009/298/EF(5) til 11. mai 2010, fjerde gang ved kommisjonsbeslutning 2010/157/EU(6) til  

11. mai 2011, femte gang ved kommisjonsbeslutning 2011/176/EU(7) til 11. mai 2012, sjette gang ved Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2012/53/EU(8) til 11. mai 2013, sjuende gang ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2013/113/EU(9) til 11. mai 2014 og åttende gang ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/61/EU(10) til  

11. mai 2015. 

4) Lightere som ikke er barnesikret, blir fortsatt brakt i omsetning. Forekomsten av dem bør reduseres ytterligere gjennom 

styrket markedstilsynsvirksomhet, fra målrettet prøvetaking til virkningsfulle restriktive tiltak. 

5) I fravær av andre tilfredsstillende tiltak når det gjelder barnesikring av lightere, er det nødvendig at gyldigheten av 

vedtak 2006/502/EF forlenges med ytterligere 12 måneder. 

6) Vedtak 2006/502/EF bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved direktiv 2001/95/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2006/502/EF skal artikkel 6 nr. 2 lyde: 

«2. Dette vedtak får anvendelse fram til 11. mai 2016.» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 17.2.2015, s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2015 av 30. april 2015 

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

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 36. 

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4. 

(2) EUT L 198 av 20.7.2006, s. 41. 

(3) EUT L 99 av 14.4.2007, s. 16. 

(4) EUT L 109 av 19.4.2008, s. 40. 

(5) EUT L 81 av 27.3.2009, s. 23. 

(6) EUT L 67 av 17.3.2010, s. 9. 

(7) EUT L 76 av 22.3.2008, s. 99. 

(8) EUT L 27 av 31.1.2012, s. 24. 

(9) EUT L 61 av 5.3.2013, s. 11. 

(10) EUT L 38 av 7.2.2014, s. 43. 
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Artikkel 2 

Medlemsstatene skal innen 11. mai 2015 treffe de tiltak som er nødvendige for å etterkomme denne beslutning, og skal 

offentliggjøre disse tiltakene. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 10. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Věra JOUROVÁ 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 548/2014 

av 21. mai 2014 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til små, 

mellomstore og store krafttransformatorer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for å 

fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter(1), særlig artikkel 15 nr. 1, 

etter å ha rådspurt samrådsforumet for miljøvennlig utforming og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har gjennomført en forberedende undersøkelse for å analysere de miljømessige og økonomiske aspektene 

ved transformatorer. Undersøkelsen er utviklet i samarbeid med interessenter og berørte parter fra Unionen, og 

resultatene er gjort offentlig tilgjengelige. Transformatorer anses som energirelaterte produkter i henhold til artikkel 2 

nr. 1 i direktiv 2009/125/EF. 

2) Undersøkelsen viste at energi i bruksfasen er det mest betydelige miljøaspektet som kan påvirkes gjennom produkt-

utforming. Det anvendes betydelige mengder råstoffer (kobber, jern, harpiks, aluminium) til framstilling av trans-

formatorer, men markedsmekanismene synes å sikre at de behandles på en egnet måte når de kasseres, og det er derfor 

ikke nødvendig å fastsette supplerende krav til miljøvennlig utforming. 

3) Krav til miljøvennlig utforming fastsatt i vedlegg I gjelder produkter som bringes i omsetning eller tas i bruk uansett 

hvor de installeres. Kravene kan derfor ikke gjøres avhengige av produktets bruksområde. 

4) Transformatorer kjøpes som regel inn i henhold til en rammeavtale. I denne sammenheng menes med innkjøp den avtale 

som inngås med produsenten med henblikk på levering av en bestemt mengde transformatorer. Avtalen anses for å tre i 

kraft den dagen partene undertegner den. 

5) Visse kategorier av transformatorer bør på grunn av sin særlige funksjon ikke omfattes av denne forordning. Disse 

transformatorenes energiforbruk og potensial for økonomisering er ubetydelig sammenlignet med andre transformatorer. 

6) På grunn av vektbegrensninger gis det lovgivningsmessige konsesjoner for montering av transformatorer på strøm- og 

telefonmaster. For å unngå misbruk av transformatorer som er produsert særskilt med tanke på mastemontering, bør 

disse transformatorene være synlig merket med «bare til montering på master» for å lette arbeidet til de nasjonale 

markedstilsynsmyndigheter.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 22.5.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2015 av 30. april 2015 

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

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 48. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

2019/EØS/77/41 



Nr. 77/436 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

7) Det gis lovgivningsmessige konsesjoner for transformatorer som er utstyrt med innretninger som kan utføre 

spenningsregulerende funksjoner for å integrere distribuert produksjon fra fornybare kilder i distribusjonsnettet. Slike 

konsesjoner bør gradvis fases ut i takt med at den nye teknologien utvikles og målestandarder blir tilgjengelige for å 

skille tapene til den sentrale transformatoren fra tapene i utstyret som utfører tilleggsfunksjoner. 

8) Kravene til miljøvennlig utforming av mellomstore krafttransformatorers energiytelse/energieffektivitet og av store 

krafttransformatorers energieffektivitet bør fastsettes med sikte på å harmonisere kravene til miljøvennlig utforming av 

disse innretningene i hele Unionen. Slike krav vil også kunne bidra til et velfungerende indre marked og til å forbedre 

medlemsstatenes miljøprestasjon. 

9) Det er også nødvendig å fastsette krav til miljøvennlig utforming av mellomstore og store krafttransformatorer for å øke 

gjennomtrengningen av markedet for teknologier og konstruksjonsmåter som forbedrer deres energiytelse eller 

energieffektivitet. Samlet tap per år for alle transformatorer i de 27 EU-landene i 2008 utgjorde 93,4 TWh. Potensialet 

for kostnadseffektiv forbedring gjennom en mer effektiv utforming er anslått til omtrent 16,2 TWh per år i 2025, som 

tilsvarer et utslipp på 3,7 millioner tonn CO2. 

10) Det er nødvendig å sikre at kravene til miljøvennlig utforming innføres i flere faser, slik at produsentene får tilstrekkelig 

tid til å endre produktenes utforming. Det bør fastsettes frister for gjennomføringen av disse kravene som tar hensyn til 

kostnadene for produsenter, særlig små og mellomstore bedrifter, samtidig som det sikres at de politiske målene nås i 

tide. 

11) For at denne forordning skal kunne gjennomføres effektivt, oppfordres de nasjonale reguleringsmyndighetene på det 

sterkeste til å ta hensyn til hvordan minstekravene til energieffektivitet vil påvirke transformatorenes førstegangskostnad 

og til å tillate installering av transformatorer som er mer effektive enn det forordningen krever, når det er økonomisk 

forsvarlig sett i forhold til livssyklusen som helhet, herunder en passende vurdering av tapsbegrensningen. 

12) For å legge til rette for samsvarskontroller bør produsentene anmodes om å framlegge opplysninger i den tekniske 

dokumentasjonen som er nevnt i vedlegg IV og V til direktiv 2009/125/EF. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i direktiv 

2009/125/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordning fastsettes krav til miljøvennlig utforming av transformatorer som bringes i omsetning eller tas i bruk, 

og som har en minste merkeeffekt på 1 kVA og brukes i 50 Hz overførings- og distribusjonsnett for elektrisk kraft eller til 

industrielle formål. Denne forordning gjelder bare for transformatorer som er kjøpt etter at denne forordning er trådt i kraft. 

2. Denne forordning får ikke anvendelse på transformatorer som er særskilt utformet og brukes til følgende formål: 

— måletransformatorer, særskilt utformet for måleinstrumenter, målere, releer og andre lignende innretninger, 

— transformatorer med lavspenningsviklinger som er særskilt utformet for bruk med likerettere for å forsyne likestrøm, 

— transformatorer som er særskilt utformet for å koples direkte til en ovn, 

— transformatorer som er særskilt utformet for offshorebruk og flytende offshorebruk,  
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— transformatorer som er særskilt utformet for nødanlegg, 

— transformatorer og autotransformatorer som er særskilt utformet for forsyningssystemer for jernbanen, 

— jordingstransformatorer, det vil si trefasede transformatorer beregnet på å danne et nullpunkt for jording av et system, 

— trekktransformatorer montert på rullende materiell, det vil si transformatorer som er koplet til en kontaktledning for 

vekselstrøm eller likestrøm, direkte eller via en omformer, og brukes i faste installasjoner i jernbanesystemer, 

— starttransformatorer, særskilt utformet for å starte trefasede induksjonsmotorer for å unngå fall i tilførselsspenningen, 

— testtransformatorer, særskilt utformet for å brukes i en krets for å produsere en bestemt spenning eller strømstyrke med 

henblikk på prøving av elektrisk utstyr, 

— sveisetransformatorer, særskilt utformet for bruk i utstyr til buesveising eller motstandssveising, 

— transformatorer som er særskilt utformet for eksplosjonssikkert utstyr og bruk i underjordiske brudd(1), 

— transformatorer som er særskilt utformet for bruk på dypt vann (nedsenket), 

— mellomtransformatorer for mellomspenning (MV) på inntil 5 MVA, 

— store krafttransformatorer, når det er påvist at det for en bestemt bruk ikke finnes teknisk gjennomførbare alternativer som 

gjør det mulig å oppfylle minstekravene til effektivitet fastsatt i denne forordning, 

— store krafttransformatorer som på samme fysiske sted / i samme fysiske installasjon erstatter tilsvarende eksisterende store 

krafttransformatorer, når disse ikke kan erstattes uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader til transport og/eller 

installasjon, 

unntatt når det gjelder kravene til produktopplysninger og teknisk dokumentasjon fastsatt i vedlegg I nr. 3 og 4. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning og dens vedlegg menes med: 

1) «krafttransformator» et statisk apparat med to eller flere viklinger som gjennom elektromagnetisk induksjon omdanner et 

system med vekselspenning og vekselstrøm til et annet system med vekselspenning og vekselstrøm, som regel med ulike 

verdier ved samme frekvens, for å overføre elektrisk kraft, 

2) «liten krafttransformator» en krafttransformator med en høyeste spenning for utstyr som ikke overstiger 1,1 kV, 

3) «mellomstor krafttransformator» en krafttransformator med en høyeste spenning for utstyr som overstiger 1,1 kV, men er 

høyst 36 kV, og en merkeeffekt som er lik eller større enn 5 kVA, men mindre enn 40 MVA, 

4) «stor krafttransformator» en krafttransformator med en høyeste spenning for utstyr som overstiger 36 kV og en 

merkeeffekt som er lik eller større enn 5 kvA, eller en merkeeffekt som er lik eller større enn 40 MVA uavhengig av den 

høyeste spenningen for utstyr, 

5) «oljeisolert transformator» en krafttransformator der den magnetiske kretsen og viklingene ligger i en væske, 

6) «tørrisolert transformator» en krafttransformator der den magnetiske kretsen og viklingene ikke ligger i en isolerende 

væske, 

7) «mellomstor mastetransformator» en krafttransformator med en merkeeffekt på inntil 315 kVA som er egnet for 

utendørsbruk og utformet for montering på luftledningers bærende deler,  

  

(1) Utstyr som er beregnet på bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser, er omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF (EUT L 100 

av 19.4.1994, s. 1). 
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8) «fordelingstransformator med spenningsregulering» en mellomstor krafttransformator som er utstyrt med tilleggskompo-

nenter i eller utenfor transformatorbeholderen, for automatisk kontroll av transformatorens inngangs- eller utgangs-

spenning for å regulere spenningen ved belastning, 

9) «vikling» den samlingen av vindinger som danner en strømkrets som er koplet til en av transformatorspenningene, 

10)  «en viklings merkespenning» (Ur) den spenningen som skal anvendes eller utvikles ved tomgang, mellom terminalene på 

en vikling uten uttak, eller på en vikling med uttak som er koplet på primærkontakten, 

11) «høyspenningsvikling» viklingen med den høyeste merkespenningen, 

12) «høyeste spenning for utstyr» (Um) for en transformatorvikling: den høyeste effektivverdien for hovedspenning i et 

trefasesystem som en transformatorvikling er utformet for med hensyn til dens isolering, 

13) «merkeeffekt» (Sr) en konvensjonell verdi av en viklings tilsynelatende effekt, som sammen med viklingens merke-

spenning bestemmer dens merkestrøm, 

14) «belastningstap» (Pk) absorbert aktiv effekt ved merkefrekvens og referansetemperatur for et viklingspar når merke-

strømmen (regulert strøm) går gjennom en av viklingenes linjeterminaler, og den andre viklingens terminaler er kortsluttet, 

og disse viklingene har et uttak som er koplet på primærkontakten, mens eventuelle ytterligere viklinger er åpne, 

15) «tomgangstap» (Po) den aktive effekten som absorberes ved merkefrekvens når transformatoren er spenningssatt og den 

sekundære kretsen er åpen. Den anvendte spenningen er merkespenningen, og dersom den spenningssatte viklingen har et 

uttak, er den koplet på primærkontakten, 

16) «indeks for høyeste effektivitet» (PEI) den høyeste verdien for forholdet mellom transformatorens tilsynelatende overførte 

effekt minus de elektriske tapene, og transformatorens tilsynelatende overførte effekt. 

Artikkel 3 

Krav til miljøvennlig utforming 

Små krafttransformatorer, mellomstore krafttransformatorer og store krafttransformatorer skal oppfylle kravene til miljøvennlig 

utforming fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 4 

Samsvarsvurdering 

Samsvarsvurdering skal være systemet for intern kontroll av utforming som er fastsatt i vedlegg IV til direktiv 2009/125/EF, 

eller styringsordningen fastsatt i vedlegg V til samme direktiv. 

Artikkel 5 

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål 

Når medlemsstatenes myndigheter foretar kontroller i forbindelse med markedstilsynet nevnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 

2009/125/EF, skal de anvende framgangsmåten for verifisering fastsatt i vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 6 

Veiledende referanseverdier 

Veiledende referanseverdier for de transformatorene som har de beste teknisk mulige egenskapene ved tidspunktet for 

vedtakelsen av denne forordning, er angitt i vedlegg IV. 
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Artikkel 7 

Ny vurdering 

Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt på bakgrunn av den tekniske utvikling senest tre år etter at den har trådt i 

kraft, og framlegge resultatet av denne vurderingen for samrådsforumet. Den nye vurderingen skal omfatte minst følgende: 

— muligheten for å fastsette minsteverdier for indeksen for høyeste effektivitet for alle mellomstore krafttransformatorer, 

herunder dem med en merkeeffekt på under 3 150 kVA, 

— muligheten for å skille tapene som er forbundet med kjernetransformatoren, fra tap i andre spenningsregulerende 

komponenter, når det er aktuelt, 

— egnetheten av å fastsette minstekrav til ytelse for énfasetransformatorer, samt for små krafttransformatorer, 

— om det fortsatt er hensiktsmessig å gi konsesjoner for mastetransformatorer og for særskilte kombinasjoner av 

viklingsspenninger for mellomstore krafttransformatorer, 

— muligheten for å ta hensyn til annen miljøpåvirkning enn energi i bruksfasen. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 21. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

Krav til miljøvennlig utforming 

1. Minstekrav til energiytelse eller energieffektivitet for mellomstore krafttransformatorer 

Mellomstore krafttransformatorer skal overholde de høyeste tillatte verdiene for belastningstap og tomgangstap eller indeks-

verdiene for høyeste effektivitet (PEI) fastsatt i tabell I.1 til I.5, unntatt mellomstore mastetransformatorer, som skal overholde 

de høyeste tillatte verdiene for belastningstap og tomgangstap fastsatt i tabell I.6. 

1.1 Krav til trefasede mellomstore krafttransformatorer med en merkeeffekt på ≤ 3 150 kVA 

Tabell I.1: Høyeste belastningstap og tomgangstap (i W) for trefasede oljeisolerte mellomstore krafttransformatorer med én 

vikling med Um ≤ 24 kV og den andre med Um ≤ 1,1 kV 

 Fase 1 (fra 1. juli 2015) Fase 2 (fra 1. juli 2021) 

Merkeeffekt 

(kvA) 

Høyeste belastningstap Pk 

(W)(*) 

Høyeste tomgangstap Po 

(W)(*) 

Høyeste belastningstap Pk 

(W)(*) 

Høyeste tomgangstap Po 

(W)(*) 

≤ 25 Ck (900) Ao (70) Ak (600) Ao – 10 % (63) 

50 Ck (1 100) Ao (90) Ak (750) Ao – 10 % (81) 

100 Ck (1 750) Ao (145) Ak (1 250) Ao – 10 % (130) 

160 Ck (2 350) Ao (210) Ak (1 750) Ao – 10 % (189) 

250 Ck (3 250) Ao (300) Ak (2 350) Ao – 10 % (270) 

315 Ck (3 900) Ao (360) Ak (2 800) Ao – 10 % (324) 

400 Ck (4 600) Ao (430) Ak (3 250) Ao – 10 % (387) 

500 Ck (5 500) Ao (510) Ak (3 900) Ao – 10 % (459) 

630 Ck (6 500) Ao (600) Ak (4 600) Ao – 10 % (540) 

800 Ck (8 400) Ao (650) Ak (6 000) Ao – 10 % (585) 

1 000 Bk (10 500) Ao (770) Ak (7 600) Ao – 10 % (693) 

1 250 Bk (11 000) Ao (950) Ak (9 500) Ao – 10 % (855) 

1 600 Bk (14 000) Ao (1 200) Ak (12 000) Ao – 10 % (1 080) 

2 000 Bk (18 000) Ao (1 450) Ak (15 000) Ao – 10 % (1 305) 

2 500 Bk (22 000) Ao (1 750) Ak (18 500) Ao – 10 % (1 575) 

3 150 Bk (27 500) Ao (2 200) Ak (23 000) Ao – 10 % (1 980) 

(*) Høyeste tap for kVA-verdier som ligger innenfor verdiene i tabell I.1, skal beregnes ved lineær interpolering. 
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Tabell I.2: Høyeste belastningstap og tomgangstap (i W) for trefasede tørrisolerte mellomstore krafttransformatorer med én 

vikling med Um≤ 24 kV og den andre med Um ≤ 1,1 kV. 

 Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Merkeeffekt 

(kvA) 

Høyeste belastningstap Pk 

(W)(*) 

Høyeste tomgangstap Po 

(W)(*) 

Høyeste belastningstap Pk 

(W)(*) 

Høyeste tomgangstap Po 

(W)(*) 

≤ 50 Bk (1 700) Ao (200) Ak (1 500) Ao – 10 % (180) 

100 Bk (2 050) Ao (280) Bk (1 800) Ao – 10 % (252) 

160 Bk (2 900) Ao (400) Ak (2 600) Ao – 10 % (360) 

250 Bk (3 800) Ao (520) Ak (3 400) Ao – 10 % (468) 

400 Bk (5 500) Ao (750) Ak (4 500) Ao – 10 % (675) 

630 Bk (7 600) Ao (1 100) Ak (7 100) Ao – 10 % (990) 

800 Ak (8 000) Ao (1 300) Ak (8 000) Ao – 10 % (1 170) 

1 000 Ak (9 000) Ao (1 550) Ak (9 000) Ao – 10 % (1 395) 

1 250 Ak (11 000) Ao (1 800) Ak (11 000) Ao – 10 % (1 620) 

1 600 Ak (13 000) Ao (2 200) Ak (13 000) Ao – 10 % (1 980) 

2 000 Ak (16 000) Ao (2 600) Ak (16 000) Ao – 10 % (2 340) 

2 500 Ak (19 000) Ao (3 100) Ak (19 000) Ao – 10 % (2 790) 

3 150 Ak (22 000) Ao (3 800) Ak (22 000) Ao – 10 % (3 420) 

(*) Høyeste tap for kVA-verdier som ligger innenfor verdiene i tabell I.1, skal beregnes ved lineær interpolering. 

Tabell I.3: Korrigering av belastningstap og tomgangstap ved andre kombinasjoner av viklingsspenninger eller dobbel spenning 

i den ene eller begge viklingene (merkeeffekt ≤ 3 150 kVA) 

Én vikling med Um ≤ 24 kV og den 

andre med Um > 1,1 kV 

Høyeste tillatte tap i tabell I.1 og I.2 skal økes med 10 % for tomgangstap og med 10 % 

for belastningstap 

Én vikling med Um = 36 kV og den 

andre med Um ≤ 1,1 kV 

Høyeste tillatte tap i tabell I.1 og I.2 skal økes med 15 % for tomgangstap og med 10 % 

for belastningstap 

Én vikling med Um = 36 kV og den 

andre med Um > 1,1 kV 

Høyeste tillatte tap angitt i tabell I.1 og I.2 skal økes med 20 % for tomgangstap og med 

15 % for belastningstap 
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Ved dobbel spenning på én vikling For transformatorer med én høyspenningsvikling og to tilgjengelige spenninger på en 

lavspenningsvikling med ulike uttak skal tapene beregnes på grunnlag av det høyeste 

lavspenningsnivået på lavspenningsviklingen og være i samsvar med de høyeste tillatte 

tapene angitt i tabell I.1 og I.2. Den høyeste tilgjengelige effekten i det laveste 

spenningsnivået på lavspenningsviklingen i slike transformatorer skal begrenses til  

85 % av merkeeffekten ved høyeste spenningsnivå for lavspenningsviklingen. 

For transformatorer med én lavspenningsvikling og to tilgjengelige spenninger på en 

høyspenningsvikling med ulike uttak skal tapene beregnes på grunnlag av det høyeste 

høyspenningsnivået på høyspenningsviklingen og være i samsvar med de høyeste 

tillatte tapene angitt i tabell I.1 og I.2. Den høyeste tilgjengelige effekten i det laveste 

spenningsnivået på høyspenningsviklingen i slike transformatorer skal begrenses til  

85 % av merkeeffekten ved høyeste spenningsnivå for høyspenningsviklingen. 

Dersom den fulle nominelle effekten er tilgjengelig uavhengig av kombinasjonen av 

spenninger, kan tapsnivåene angitt i tabell I.1 og I.2 økes med 15 % for tomgangstap og 

med 10 % for belastningstap 

Ved dobbel spenning på begge 

viklinger 

Høyeste tillatte tap i tabell I.1 og I.2 kan økes med 20 % for tomgangstap og med 20 % 

for belastningstap for transformatorer med dobbel spenning på begge viklinger. 

Tapsverdiene er angitt for den høyest mulige merkeeffekten og på grunnlag av at 

merkeeffekten er den samme uavhengig av kombinasjonen av spenninger. 

1.2. Krav til mellomstore krafttransformatorer med en merkeeffekt på > 3 150 kVA 

Tabell I.4: Minsteverdier for indeksen for høyeste effektivitet (PEI) for oljeisolerte mellomstore krafttransformatorer 

Merkeeffekt (kvA) 
Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Laveste indeks for høyeste effektivitet (%) 

3 150 < Sr ≤ 4 000 99,465 99,532 

5 000 99,483 99,548 

6 300 99,510 99,571 

8 000 99,535 99,593 

10 000 99,560 99,615 

12 500 99,588 99,640 

16 000 99,615 99,663 

20 000 99,639 99,684 

25 000 99,657 99,700 

31 500 99,671 99,712 

40 000 99,684 99,724 
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Minsteverdier for PEI for kVA-verdier som ligger innenfor verdiene i tabell I.4, skal beregnes ved lineær interpolering. 

Tabell I.5: Minsteverdier for indeksen for høyeste effektivitet (PEI) for tørrisolerte mellomstore krafttransformatorer 

Merkeeffekt (kvA) 
Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Laveste indeks for høyeste effektivitet (%) 

3 150 < Sr ≤ 4 000 99,348 99,382 

5 000 99,354 99,387 

6 300 99,356 99,389 

8 000 99,357 99,390 

≥ 10 000 99,357 99,390 

Minsteverdier for PEI for kVA-verdier som ligger innenfor verdiene i tabell I.5, skal beregnes ved lineær interpolering. 

1.3 Krav til mellomstore krafttransformatorer med en merkeeffekt på ≤ 3 150 kVA og utstyrt med uttak som er egnet 

til drift når de settes under spenning eller belastes med henblikk på spenningsregulering. Fordelingstrans-

formatorer med spenningsregulering hører inn under denne kategorien. 

Høyeste tillatte tapsnivå fastsatt i tabell I.1 og I.2 skal økes med 20 % for tomgangstap og med 5 % for belastningstap i fase 1 

og med 10 % for tomgangstap i fase 2. 

1.4. Krav til mellomstore mastetransformatorer 

Nivåene for belastningstap og tomgangstap angitt i tabell I.1 og I.2 gjelder ikke oljeisolerte mastetransformatorer med en 

merkeeffekt på mellom 25 kVA og 315 kVA. For disse særskilte modellene av mellomstore mastetransformatorer angis de 

høyeste tillatte tapsnivåene i tabell I.6. 

Tabell I.6 Høyeste belastningstap og tomgangstap (i W) for mellomstore oljeisolerte mastetransformatorer 

 Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Merkeeffekt 

(kvA) 

Høyeste belastningstap  

(i W)(*) 

Høyeste tomgangstap  

(i W)(*) 

Høyeste belastningstap  

(i W)(*) 

Høyeste tomgangstap  

(i W)(*) 

25 Ck (900) Ao (70) Ck (725) Ao (70) 

50 Ck (1 100) Ao (90) Ck (875) Ao (90) 

100 Ck (1 750) Ao (145) Bk (1 475) Ao (145) 

160 Ck + 32 % (3 102) Co (300) Ck + 32 % (3 102) Co – 10 % (270) 
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 Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Merkeeffekt 

(kvA) 

Høyeste belastningstap  

(i W)(*) 

Høyeste tomgangstap  

(i W)(*) 

Høyeste belastningstap  

(i W)(*) 

Høyeste tomgangstap  

(i W)(*) 

200 Ck (2 750) Co (356) Bk (2 333) Bo (310) 

250 Ck (3 250) Co (425) Bk (2 750) Bo (360) 

315 Ck (3 900) Co (520) Bk (3 250) Bo (440) 

(*) Høyeste tillatte tap for kVA-verdier som ligger innenfor verdiene i tabell I.6, skal beregnes ved lineær interpolering. 

2. Minstekrav til energieffektivitet for store krafttransformatorer 

Minstekravene til effektivitet for store krafttransformatorer er fastsatt i tabell I.7 og I.8. 

Tabell I.7: Minstekrav til indeksen for høyeste effektivitet for oljeisolerte store krafttransformatorer 

Merkeeffekt (MVA) 
Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Laveste indeks for høyeste effektivitet (%) 

≤ 4 99,465 99,532 

5 99,483 99,548 

6,3 99,510 99,571 

8 99,535 99,593 

10 99,560 99,615 

12,5 99,588 99,640 

16 99,615 99,663 

20 99,639 99,684 

25 99,657 99,700 

31,5 99,671 99,712 

40 99,684 99,724 

50 99,696 99,734 

63 99,709 99,745 

80 99,723 99,758 

≥ 100 99,737 99,770 
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Minsteverdier for PEI for MVA-verdier som ligger innenfor verdiene i tabell I.7, skal beregnes ved lineær interpolering. 

Tabell I.8: Minstekrav til indeksen for høyeste effektivitet for tørrisolerte store krafttransformatorer 

Merkeeffekt (MVA) 
Fase 1 (1. juli 2015) Fase 2 (1. juli 2021) 

Minsteverdi for indeksen for høyeste effektivitet (%) 

≤ 4 99,158 99,225 

5 99,200 99,265 

6,3 99,242 99,303 

8 99,298 99,356 

10 99,330 99,385 

12,5 99,370 99,422 

16 99,416 99,464 

20 99,468 99,513 

25 99,521 99,564 

31,5 99,551 99,592 

40 99,567 99,607 

50 99,585 99,623 

≥ 63 99,590 99,626 

Minsteverdier for PEI for MVA-verdier som ligger innenfor verdiene i tabell I.8, skal beregnes ved lineær interpolering. 

3. Krav til produktinformasjon 

Fra 1. juli 2015 skal følgende krav til produktinformasjon for transformatorer som omfattes av virkeområdet for denne 

forordning (artikkel 1), inngå i all tilknyttet produktdokumentasjon, herunder produsentenes fritt tilgjengelige nettsteder: 

a)  opplysninger om merkeeffekt, belastningstap og tomgangstap samt den elektriske effekten for eventuelle kjølesystemer som 

kreves ved tomgang, 

b)  for mellomstore (om relevant) og store krafttransformatorer, verdien av indeksen for høyeste effektivitet og den effekten der 

den forekommer, 

c)  for transformatorer med dobbel spenning, den høyeste merkeeffekten ved den lavere spenningen i samsvar med tabell I.3,  
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d)  opplysninger om vekten på krafttransformatorens hovedkomponenter (herunder minst lederen, lederens art og kjernema-

terialet), 

e)  for mellomstore mastetransformatorer, en synlig merking med «Bare til montering på master». 

Opplysningene i bokstav a), c) og d) skal også angis på krafttransformatorenes merkeplate. 

4. Teknisk dokumentasjon 

Den tekniske dokumentasjonen om krafttransformatorer skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  produsentens navn og adresse, 

b)  modellbetegnelse og den alfanumeriske koden som gjør det mulig å skille en modell fra andre modeller fra samme 

produsent, 

c)  opplysningene som kreves i henhold til nr. 3. 

Dersom (deler av) den tekniske dokumentasjonen bygger på (deler av) den tekniske dokumentasjonen for en annen modell, skal 

modellbetegnelsen for denne modellen angis, og det skal beskrives i den tekniske dokumentasjonen hvordan disse opplys-

ningene er blitt hentet fra den andre modellens tekniske dokumentasjon, f.eks. gjennom beregninger eller ekstrapoleringer, 

herunder de prøvinger produsenten har utført for å kontrollere disse beregningene eller ekstrapoleringene. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Måle- og beregningsmetoder 

Målemetode 

Når det gjelder samsvar med kravene i denne forordning, skal målinger utføres ved bruk av en pålitelig, nøyaktig og 

reproduserbar målemetode som bygger på de nyeste allment anerkjente målemetodene, herunder metoder fastsatt i dokumenter 

hvis referansenummer er offentliggjort for dette formål i Den europeiske unions tidende. 

Beregningsmetoder 

Metoden for å beregne indeksen for høyeste effektivitet (PEI) for mellomstore og store krafttransformatorer er basert på 

forholdet mellom en transformators tilsynelatende overførte effekt minus de elektriske tapene, og transformatorens 

tilsynelatende overførte effekt. 

 

der: 

P0 er målingen av tomgangstap ved merkespenning og merkefrekvens på det nominelle uttaket 

Pc0 er den elektriske effekten som kreves av kjølesystemet ved tomgangsdrift 

Pk er det målte belastningstapet ved merkespenning og merkefrekvens på det nominelle uttaket, korrigert til referanse-

temperaturen 

Sr er transformatorens eller autotransformatorens merkeeffekt, som Pk er basert på 

 _____  
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VEDLEGG III 

Framgangsmåte for verifisering 

Når medlemsstatenes myndigheter foretar kontroller i forbindelse med markedstilsynet nevnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 

2009/125/EF, skal de anvende følgende framgangsmåte for verifisering med hensyn til kravene fastsatt i vedlegg I: 

1)  Medlemsstatenes myndigheter skal prøve bare én enhet per modell. 

2)  Modellen skal anses for å oppfylle gjeldende krav i vedlegg I til denne forordning dersom verdiene i den tekniske 

dokumentasjonen oppfyller kravene i vedlegg I, og dersom de målte parametrene oppfyller kravene i vedlegg I innenfor de 

verifiseringstoleransene som er angitt i tabellen i dette vedlegg. 

3)  Dersom resultatene nevnt i nr. 2 ikke oppnås, skal modellen anses for ikke å være i samsvar med denne forordning. 

Medlemsstatenes myndigheter skal framlegge alle relevante opplysninger, herunder eventuelt prøvingsresultatene, for de 

andre medlemsstatenes myndigheter og Kommisjonen senest én måned etter at det er truffet en beslutning om at modellen 

ikke oppfyller kravene. 

Medlemsstatenes myndigheter skal bruke de måle- og beregningsmetodene som er fastsatt i vedlegg II. 

Med tanke på vekt- og størrelsesbegrensningene ved transport av mellomstore og store transformatorer kan medlemsstatenes 

myndigheter beslutte å gjennomføre framgangsmåten for verifisering hos produsenten, før transformatorene tas i bruk på det 

endelige bestemmelsesstedet. 

Verifiseringstoleransene fastsatt i dette vedlegg gjelder bare for medlemsstatenes myndigheters verifisering av de målte 

parametrene, og skal ikke brukes av produsenten eller importøren som en tillatt toleranse for å fastsette verdiene i den tekniske 

dokumentasjonen. 

Tabell 

Målt parameter Verifiseringstoleranser 

Belastningstap Den målte verdien skal ikke overstige den fastsatte verdien med mer enn 

5 %. 

Tomgangstap Den målte verdien skal ikke overstige den fastsatte verdien med mer enn 

5 %. 

Den elektriske effekten som kreves av kjølesys-

temet ved tomgangsdrift. 

Den målte verdien skal ikke overstige den fastsatte verdien med mer enn 

5 %. 
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VEDLEGG IV 

Veiledende referanseverdier 

På tidspunktet for vedtakelse av denne forordning ble følgende utpekt som beste tilgjengelige teknologi på markedet for 

mellomstore krafttransformatorer: 

a)  Oljeisolerte mellomstore krafttransformatorer: Ao – 20 %, Ak – 20 % 

b)  Tørrisolerte mellomstore krafttransformatorer: Ao – 20 %, Ak – 20 % 

c)  Mellomstore krafttransformatorer med kjerne av amorft stål: Ao – 50 %, Ak – 50 % 

Tilgangen på materiale for å framstille transformatorer med kjerne av amorft stål må forbedres ytterligere før slike tapsverdier 

kan bli angitt som minstekrav i framtiden. 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/93/EU 

av 18. juli 2014 

om endring av rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember 1996 om skipsutstyr(1), særlig artikkel 17, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forbindelse med direktiv 96/98/EF skal de internasjonale konvensjoner og prøvingsstandarder anvendes i sine 

ajourførte versjoner. 

2) En rekke endringer av de internasjonale konvensjoner og gjeldende prøvingsstandarder har trådt i kraft siden den seneste 

rettsakten om endring av direktiv 96/98/EF ble vedtatt. Disse endringene bør innarbeides i direktiv 96/98/EF. 

3) I samme tidsrom har Den internasjonale sjøfartsorganisasjon og de europeiske standardiseringsorganisasjoner også 

vedtatt standarder, herunder detaljerte prøvingsstandarder, for en del av utstyret som er oppført i vedlegg A.2 til direktiv 

96/98/EF, eller som selv om det ikke er oppført der, anses relevant for nevnte direktivs formål. Dette utstyret bør derfor 

tas med i vedlegg A.1 eller overføres fra vedlegg A.2 til vedlegg A.1. 

4) Direktiv 96/98/EF bør derfor endres. 

5) Det er rimelig å tillate at utstyr som nylig er blitt underlagt harmoniserte krav i henhold til dette direktiv, og som er 

framstilt før utløpet av fristen for gjennomføring av dette direktiv, bringes i omsetning og plasseres om bord på 

fellesskapsskip i en overgangsperiode. 

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av forurensning 

fra skip (COSS) — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg A til direktiv 96/98/EF erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Utstyr som i kolonne 1 i vedlegg A.1 er oppført som overført fra vedlegg A.2, og som er framstilt før 14. august 2015 i samsvar 

med de framgangsmåtene for typegodkjenning som allerede var i kraft på en medlemsstats territorium før denne datoen, kan 

bringes i omsetning og plasseres om bord på fellesskapsskip til 14. august 2017. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 220 av 25.7.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 50. 

(1) EFT L 46 av 17.2.1996, s. 25. 

2019/EØS/77/42 
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Artikkel 3 

1.  Medlemsstatene skal innen 14. august 2015 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 14. august 2015. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 4 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 18. juli 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG A 

Generell merknad til vedlegg A: Henvisningene til SOLAS-regler gjelder den konsoliderte SOLAS-utgaven av 2009. 

Generell merknad til vedlegg A: For visse utstyrsbetegnelser er det i kolonne 5 angitt mulige produktvarianter under samme betegnelse. Produktvariantene er oppført hver for seg og atskilt med en 

stiplet linje. I forbindelse med sertifisering skal eventuelt bare den relevante produktvarianten velges (eksempel: A.1/3.3). 

Forkortelser og bokstavord 

A.1: endring 1 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

A.2: endring 2 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

AC: rettelse med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO. 

CAT: kategori av radarutstyr som definert i nr. 1.3 i IEC 62388 (2007). 

Rundskr.: rundskriv. 

COLREG: internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen. 

COMSAR: IMOs underkomité for radiokommunikasjon og leting og redning. 

EN: europeisk standard. 

ETSI: Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner. 

FSS: internasjonalt regelverk for brannvernsystemer. 

FTP: internasjonalt regelverk for brannprøvingsmetoder. 

HSC: regelverk for hurtiggående fartøyer. 

IBC: internasjonalt regelverk for bygging og utrustning av skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk. 

ICAO: Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart. 

IEC: Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon. 

IGC: internasjonalt regelverk for bygging og utrustning av skip som transporterer flytende gass i bulk. 

IMO: Den internasjonale sjøfartsorganisasjon. 

ISO: Den internasjonale standardiseringsorganisasjon. 
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ITU: Den internasjonale teleunion. 

LSA: redningsutstyr. 

MARPOL: Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip. 

MEPC: Komiteen for vern av havmiljøet. 

MSC: IMOs sjøsikkerhetskomité. 

NOx: nitrogenoksider. 

O2/HC-systemer: oksygen-hydrokarbon-systemer 

SOLAS: Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs. 

SOx: svoveloksider. 

Reg.: regel. 

Res.: resolusjon. 

 ______   
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VEDLEGG A.1 

UTSTYR SOM DET ALLEREDE FINNES DETALJERTE PRØVINGSSTANDARDER FOR I INTERNASJONALE DOKUMENTER 

Merknader som gjelder hele vedlegg A.1 

a)  Generelt: I tillegg til de prøvingsstandarder som er uttrykkelig nevnt, finnes det i gjeldende krav i de internasjonale konvensjonene og i de relevante IMO-resolusjonene og -rundskrivene et visst 

antall bestemmelser som skal etterprøves ved typeprøvingen (typegodkjenningen), som fastsatt i modulene for samsvarsvurdering i vedlegg B. 

b)  Kolonne 1: Artikkel 2 i kommisjonsdirektiv 2012/32/EU(1) kan komme til anvendelse. (Åttende endring av vedlegg A til skipsutstyrsdirektivet.) 

c)  Kolonne 1: Artikkel 2 i kommisjonsdirektiv 2013/52/EU(2) kan komme til anvendelse. (Niende endring av vedlegg A til skipsutstyrsdirektivet.) 

d)  Kolonne 5: Når det vises til IMO-resolusjoner, dreier det seg om prøvingsstandardene i de relevante delene av vedleggene til resolusjonene, ikke om bestemmelsene i selve resolusjonene. 

e)  Kolonne 5: Internasjonale konvensjoner og prøvingsstandarder anvendes i sin ajourførte versjon. For å gjøre det mulig å bestemme nøyaktig hvilke standarder som er aktuelle, skal 

prøvingsrapportene, samsvarssertifikatene og samsvarserklæringene angi hvilken prøvingsstandard som er anvendt, og versjonen av den. 

f)  Kolonne 5: Når to sett med standarder er atskilt med «eller», tilfredsstiller begge sett alle de krav som ved prøvingen skal oppfylles med hensyn til IMOs ytelsesstandarder. Prøving av utstyr etter 

ett sett standarder er derfor tilstrekkelig for å godtgjøre at det er i samsvar med kravene i de relevante internasjonale dokumentene. Når det er brukt skilletegn (komma), gjelder derimot alle 

standardene som er nevnt. 

g)  Kravene i dette vedlegg berører ikke transportkravene i de internasjonale konvensjonene. 

1. Redningsutstyr 

 Kolonne 4: IMO MSC/rundskr. 980 får anvendelse unntatt i tilfeller der det er erstattet med de særlige dokumentene nevnt i kolonne 4. 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvarsvurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/1.1 Livbøyer — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

  

  

(1) EUT L 312 av 10.11.2012, s. 1. 

(2) EUT L 304 av 14.11.2013, s. 1. 
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1 2 3 4 5 6 

A.1/1.2 Markeringslys for redningsutstyr: 

a)  for redningsfarkoster og mann-

overbord-båter, 

b)  for livbøyer, 

c)  for redningsvester. 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/22, 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/32, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) II, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.3 Selvvirkende røyksignaler for livbøyer — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.4 Redningsvester — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/22, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 922, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1304. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.5 Redningsdrakter og vernedrakter som er 

utformet for bruk MED redningsvest: 

a)  redningsdrakt uten egen isolasjon, 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/22, 

— Reg. III/32, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 
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1 2 3 4 5 6 

 b)  redningsdrakt med egen isolasjon, 

c)  vernedrakter. 

 — IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 

  

A.1/1.6 Redningsdrakter og vernedrakter som er 

utformet for bruk UTEN redningsvest: 

a)  redningsdrakt uten egen isolasjon, 

b)  redningsdrakt med egen isolasjon, 

c)  vernedrakter. 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/7, 

— Reg. III/22, 

— Reg. III/32, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.7 Varmebeskyttelsesutstyr — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/22, 

— Reg. III/32, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, II, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 1046. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.8 Fallskjermlys (pyrotekniske) — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/6, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, III, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.9 Håndbluss (pyrotekniske) — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, III, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/1.10 Flytende røyksignaler (pyrotekniske) — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, III. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.11 Linekastingsapparater — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/18, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, VII. 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.12 Oppblåsbare redningsflåter — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/13, 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 811. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.13 Stive redningsflåter — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 811. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 1006. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/1.14 Redningsflåter som retter seg opp 

automatisk 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 809, 

— IMO MSC/rundskr. 811. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.15 Overdekkede vendbare redningsflåter — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 809, 

— IMO MSC/rundskr. 811. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.16 Friflyt-innretninger for redningsflåter 

(hydrostatiske utløserenheter) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/13, 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 811. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.17 Livbåter: 

a)  Livbåter som settes ut med daviter: 

— delvis lukkede, 

— helt lukkede. 

b)  Frittfall-livbåter. 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1423. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 1006. 

B + D 

B + F 

G 
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A.1/1.18 Stive mann-overbord-båter — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 1006. 

B + D 

B + F 

G 

A.1/1.19 Oppblåste mann-overbord-båter — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— ISO 15372 (2000). 

B + D 

B + F 

G 

A.1/1.20 Hurtige mann-overbord-båter: 

a)  oppblåste, 

b)  stive, 

c)  stive oppblåste. 

— Reg. III/4. — Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, V, 

— IMO MSC/rundskr. 1016, 

— IMO MSC/rundskr. 1094. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 1006, 

— ISO 15372 (2000). 

B + D 

B + F 

G 

A.1/1.21 Utsettingsinnretninger med taljeløpere 

(daviter) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/23, 

— Reg. III/33, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/1.22 Friflyt-utsettingsinnretninger for 

redningsfarkoster 

Flyttet til A.2/1.3 
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A.1/1.23 Frittfall-utsettingsinnretninger for 

livbåter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/16, 

— Reg. III/23, 

— Reg. III/33, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/1.24 Utsettingsinnretninger for redningsflåter 

(daviter) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/12, 

— Reg. III/16, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/1.25 Utsettingsinnretninger for hurtige mann-

overbord-båter 

(daviter) 

— Reg. III/4. — Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, VI. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/1.26 Utløserenheter for 

a)  livbåter og mann-overbord-båter 

(som settes ut med én eller flere 

taljeløpere), 

b)  redningsflåter (som settes ut med én 

eller flere taljeløpere). 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/16, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1419. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.27 Skipsevakueringssystemer — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/15, 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + F 

G 
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   — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

  

A.1/1.28 Redningsutstyr — Reg. III/4. — Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, VI. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 810. 

B + D 

B + F 

A.1/1.29 Innskipningsleidere — Reg. III/4, 

— Reg. III/11, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/11, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1285. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— ISO 5489 (2008). 

B + D 

B + F 

A.1/1.30 Lysreflekterende materialer — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. A.658(16). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.31 Toveis VHF-radiotelefonapparater for 

redningsfarkoster 

Flyttet til A.1/5.17 og A.1/5.18 

A.1/1.32 9 GHz radartransponder (SART) Flyttet til A.1/4.18 

A.1/1.33 Radarreflektor for livbåter og mann-

overbord-båter 

(passiv) 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. A.384(X), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV, V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

— IMO-res. MSC.164(78). 

— EN ISO 8729 (1998), 

— EN 60945 (2002), innbefattet 

IEC 60945 rettelse 1 (2008). 

Eller 

— EN ISO 8729 (1998), 

B + D 

B + E 

B + F 
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    — IEC 60945 (2002), innbefattet 

IEC 60945 rettelse 1 (2008). 

Eller 

— ISO 8729-1 (2010), 

— EN 60945 (2002), innbefattet 

IEC 60945 rettelse 1 (2008). 

Eller 

— ISO 8729-1 (2010), 

— IEC 60945 (2002), innbefattet 

IEC 60945 rettelse 1 (2008). 

 

A.1/1.34 Kompass for livbåter og mann-

overbord-båter 

Flyttet til A.1/4.23 

A.1/1.35 Bærbare brannslokkingsapparater for 

livbåter og mann-overbord-båter 

Flyttet til A.1/3.38 

A.1/1.36 Framdriftsmaskineri for livbåter/mann-

overbord-båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, V. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.37 Framdriftsmaskineri for mann-

overbord-båter – utenbordsmotor 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) V. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/1.38 Lyskastere til bruk i livbåter og mann-

overbord-båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV, V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/1.39 Åpne vendbare redningsflåter — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

vedlegg 10, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

vedlegg 11. 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

vedlegg 10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

vedlegg 11. 

B + D 

B + F 

A.1/1.40 Mekanisk losheis Flyttet til A.1/4.48 

A.1/1.41 Vinsjer for redningsfarkoster og mann-

overbord-båter: 

a)  livbåter som settes ut med daviter, 

b)  frittfall-livbåter, 

c)  redningsflåter, 

d)  mann-overbord-båter, 

e)  hurtige mann-overbord-båter. 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/16, 

— Reg. III/17, 

— Reg. III/23, 

— Reg. III/24, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/1.42 Losleider Flyttet til A.1/4.49 

A.1/1.43 Stive/oppblåste mann-overbord-båter — Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/21, 

— Reg. III/31, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

— IMO-res. MSC.81(70), 

— IMO MSC/rundskr. 1006, 

— ISO 15372 (2000). 

B + D 

B + F 

G 

  



   

 

N
r. 7

7
/4

6
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
2

6
.9

.2
0

1
9
 

 

2.  Hindring av havforurensning 

Nr. Betegnelse 

MARPOL 73/78-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende MARPOL 73/78-regler, med endringer, samt 

eventuelt relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/2.1 Oljefiltreringsutstyr (for et oljeinnhold i 

spillvannet på høyst 15 ppm) 

— Vedlegg I reg. 14. — Vedlegg I reg. 14, 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

— IMO-res. MEPC.107(49), 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.2 Detektorer for grensen mellom olje og 

vann 

— Vedlegg I reg. 32. — Vedlegg I reg. 32. — IMO-res. MEPC.5(XIII). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.3 Oljemålere — Vedlegg I reg. 14. — Vedlegg I reg. 14, 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

— IMO-res. MEPC.107(49), 

— IMO MEPC.1/rundskr. 643. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.4 Behandlingsenheter som skal settes på 

eksisterende olje-vannsepareringsutstyr 

(for et oljeinnhold i spillvannet på høyst 

15 ppm) 

Bevisst ikke utfylt 

A.1/2.5 Overvåkings- og kontrollsystem for 

oljeutslipp fra oljetankskip 

— Vedlegg I reg. 31, 

— IMO MEPC.1/ 

rundskr. 761 rev. 1. 

— Vedlegg I reg. 31. — IMO-res. MEPC.108(49). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/2.6 Renseanlegg — Vedlegg IV reg. 9. — Vedlegg IV reg. 9. Til og med 31. desember 2015: 

— IMO-res. MEPC.159(55). 

Fra og med 1. januar 2016: 

— IMO-res. MEPC.227(64). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/2.7 Forbrenningsanlegg om bord — Vedlegg VI reg. 16. — Vedlegg VI reg.16, 

— IMO MEPC.1/rundskr. 793. 

— IMO-res. MEPC.76(40). B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/2.8 NOx-analysator av typen kjemilumine-

scensdetektor (CLD) eller oppvarmet 

kjemiluminescensdetektor (HCLD) til 

bruk i direkte målinger om bord 

— IMO-res. MEPC.176(58) 

– (revidert vedlegg VI til 

MARPOL, reg. 13). 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert vedlegg VI til 

MARPOL, reg. 13), 

— IMO-res. MEPC.177(58) – (teknisk NOx-regelverk 

av 2008), 

— IMO-res. MEPC.198(62), 

— IMO MEPC.1/rundskr. 638. 

— IMO-res. MEPC.177(58) – 

(teknisk NOx-regelverk), 

— IEC 60092-504:2001 

innbefattet IEC 60092-504 

rettelse 1: 2011. 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/2.9 Utstyr som benytter andre teknologiske 

metoder til å begrense SOx-utslipp 

Flyttet til A.2/2.4 

A.1/2.10 Eksosrensesystemer om bord — IMO-res. MEPC.176(58) 

– (revidert vedlegg VI til 

MARPOL, reg. 4), 

— IMO-res. 

MEPC.184(59). 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert vedlegg VI til 

MARPOL, reg. 4). 

— IMO-res. MEPC.184(59). B + D 

B + E 

B + F 

G 

3.  Brannvernutstyr 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/3.1 Underste dekkskledning — Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/6, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/6, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. MSC.307(88)-

(FTP-regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 
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1 2 3 4 5 6 

A.1/3.2 Bærbare brannslokkingsapparater — Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 4. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/18, 

— Reg. II-2/19, 

— Reg. II-2/20, 

— IMO-res. A.951(23), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 4, 

— IMO MSC/rundskr. 1239, 

— IMO MSC/rundskr. 1275. 

— EN 3-7 (2004), 

innbefattet A.1 (2007), 

— EN 3-8 (2006), 

innbefattet AC (2007), 

— EN 3-9 (2006), 

innbefattet AC (2007), 

— EN 3-10 (2009). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.3 Brannmannsutstyr: vernetøy (tøy for 

nærkontakt med ild) 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

Vernetøy for brannmann-

skap – Ytelseskrav til 

vernetøy for brannslok-

king: 

— EN 469 (2005), 

innbefattet A1 (2006) 

og AC (2006). 

B + D 

B + E 

B + F 

Vernetøy for brannvesen – 

Prøvingsmetoder og krav 

til reflekterende klær for 

spesialisert brann-

bekjempelse: 

— EN 1486 (2007). 

Vernetøy for brannmann-

skap – Vernetøy med 

reflekterende ytterside: 

— ISO 15538 (2001) 

nivå 2. 

A.1/3.4 Brannmannsutstyr: støvler — Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— EN 15090 (2012). B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.5 Brannmannsutstyr: hansker — Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— EN 659 (2003), 

innbefattet A1 (2008) 

og AC (2009). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.6 Brannmannsutstyr: hjelm — Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— EN 443 (2008). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.7 Bærbart pusteapparat med trykkluft 

Merk: Ved ulykker med farlig gods 

kreves en maske med overtrykk. 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— Og når apparatet er beregnet på å brukes ved ulykker 

med last: 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 14, 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-regelverket) 14. 

— EN 136 (1998), 

innbefattet AC (2003), 

— EN 137 (2006). 

Og når apparatet er 

beregnet på å brukes ved 

ulykker med last: 

— ISO 23269-3(2011). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.8 Pusteapparat med tilførselsslange for 

trykkluft 

— Reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994) 7. 

— Merk: Dette utstyret er 

beregnet bare på 

hurtiggående fartøyer 

bygd i samsvar med 

bestemmelsene i HSC-

regelverket av 1994. 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7. — EN 14593-1 (2005), 

— EN 14593-2 (2005), 

innbefattet AC (2005), 

— EN 14594 (2005), 

innbefattet AC (2005). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.9 Systemkomponenter til sprinkleranlegg 

for rom i innredningen, arbeidsrom og 

kontrollstasjoner tilsvarende dem som er 

nevnt i SOLAS 74 regel II-2/12 (bare 

dyser og deres ytelse). 

(Dette utstyret omfatter dyser til 

fastmonterte sprinkleranlegg for 

hurtiggående fartøyer.) 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 8. 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/9, 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.44(65), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 912. 

— IMO-res. A.800(19). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.10 Dyser til fastmontert vannforstøvings-

system til brannslokking i maskinrom 

og lastepumperom 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 7. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

— IMO MSC/rundskr. 

1165 vedlegg A. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.11 Skiller i klasse «A» og «B», 

brannmotstand: 

a) skiller i klasse «A», 

b) skiller i klasse «B». 

Klasse «A»: 

— Reg. II-2/3.2. 

Klasse «B»: 

— Reg. II-2/3.4. 

— Reg.II-2/9 og 

Klasse «A»: 

— Reg. II-2/3.2, 

— IMO MSC/rundskr. 1120, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1434. 

Klasse «B»: 

— Reg. II-2/3.4. 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1285. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.12 Innretninger som skal hindre flammer i 

å spre seg til lastetankene i oljetankskip 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/16. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/16. 

— EN ISO 16852 (2010), 

— ISO 15364 (2007), 

— IMO MSC/rundskr. 

677. 

For annet utstyr 

enn ventiler: 

B + D 

B + E 

B + F 

For ventiler: 

B + F 



   

 

2
6

.9
.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. 7

7
/4

6
9
 

 

1 2 3 4 5 6 

A.1/3.13 Ikke-brennbare materialer — Reg. II-2/3, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/5, 

— Reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.14 Andre materialer enn stål til rør som 

skal gå gjennom skiller i klasse «A» 

eller «B» 

Oppført under A.1/3.26 og A.1/3.27 

A.1/3.15 Andre materialer enn stål til rør som 

transporterer olje eller brennolje: 

a)  rør og tilbehør i plast, 

b)  ventiler, 

c)  innretninger med bøyelige rør og 

kompensatorer, 

d)  rørdeler i metall med motstands-

dyktige og elastiske tetninger. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

10. 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

Rør og tilbehør: 

— IMO-res. A.753 (18). 

B + D 

B + E 

B + F Ventiler: 

— EN ISO 10497 (2010). 

Innretninger med bøyelige 

rør: 

— EN ISO 15540 (2001), 

— EN ISO 15541 (2001). 

Rørdeler i metall med 

motstandsdyktige og 

elastiske tetninger: 

— ISO 19921 (2005), 

— ISO 19922 (2005). 

A.1/3.16 Branndører — Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9. — IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1319. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.17 Systemkomponenter til betjenings-

systemer for branndører. 

Merk: Når uttrykket «system-

komponenter» er brukt i kolonne 2, kan 

det bety at én enkelt komponent, en 

gruppe komponenter eller hele systemet 

må prøves for å kontrollere om de 

internasjonale kravene er oppfylt. 

— Reg. II-2/9, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.18 Overflate- og gulvdekningsmaterialer 

med lav flammespredningsevne: 

a)  finér til pynt, 

b)  malingssystemer, 

c)  gulvbelegg, 

d)  rørisolasjon, 

e)  klebemidler brukt ved bygging av 

skiller i klasse «A», «B» og «C», 

f)  brennbare gjennom-

føringsmembraner. 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/5, 

— Reg. II-2/6 for a), b), c), 

— Reg. II-2/9 for e), f), 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/5, 

— Reg. II-2/6, 

— Reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.19 Forheng, gardiner og andre opphengte 

tekstiler 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/9, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.20 Polstrede møbler — Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/5, 

— Reg. II-2/9, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/5, 

— Reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.21 Sengeutstyr — Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/9, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/9, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.22 Brannspjeld — Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9. — IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.23 Ikke-brennbare gjennomføringer i 

skiller i klasse «A» 

Flyttet til A.1/3.26 

A.1/3.24 Gjennomføringer for elektriske kabler i 

skiller i klasse «A» 

Flyttet til A.1/3.26 a) 

A.1/3.25 Brannsikrede vinduer og lysventiler i 

klasse «A» og «B» 

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.26 Gjennomføringer i skiller i klasse «A»: 

a)  gjennomføringer for elektriske 

kabler, 

b)  gjennomføringer for rør, kanaler, 

sjakter osv. 

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276. (gjelder bare b)) 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.27 Gjennomføringer i skiller i klasse «B»: 

a)  gjennomføringer for elektriske 

kabler, 

b)  gjennomføringer for rør, kanaler, 

sjakter osv. 

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9. — IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.28 Sprinkleranlegg (begrenset til 

sprinklerdyser). 

(Dette utstyret omfatter dyser til 

fastmonterte sprinkleranlegg for 

hurtiggående fartøyer.) 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.44(65), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 8, 

— IMO MSC/rundskr. 912. 

— ISO 6182-1 (2004). 

Eller 

EN 12259-1 (1999), 

innbefattet A1 (2001), A2 

(2004) og A3 (2006). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.29 Brannslanger — Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— EN 14540 (2004), 

innbefattet A.1 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.30 Bærbart oksygenanalyse- og 

gassdeteksjonsutstyr 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. VI/3. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. VI/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15. 

— EN 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), eller 

IEC 60945 (2002), 

innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60533 (1999), 

og for: 

a)  Kategori 1 (sikkert 

område): 

— EN 50104 (2010), 

— EN 60079-29-1 

(2007). 

b)  Kategori 2 (omgivelser 

med eksplosjonsfarlig 

gass): 

— EN 50104 (2010), 

— EN 60079-29-1 

(2007), 

— EN 60079-0 (2012), 

— EN 60079-1 (2007), 

innbefattet IEC 

60079-1 rettelse 1 

(2008), 

— EN 60079-10-1 

(2009), 

— EN 60079-11 

(2012), 

— EN 60079-15 

(2010), 

— EN 60079-26 

(2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.31 Dyser til fastmonterte sprinkleranlegg 

for hurtiggående fartøyer 

Strøket, ettersom utstyret er omfattet av A.1/3.9 og A.1/3.28 



   

 

2
6

.9
.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. 7

7
/4

7
3
 

 

1 2 3 4 5 6 

A.1/3.32 Brannhemmende materialer (unntatt 

møbler) til hurtiggående fartøyer 

— Reg. X/3. — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.33 Brannhemmende materialer til møbler 

for hurtiggående fartøyer 

— Reg. X/3. — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.34 Brannskiller for hurtiggående fartøyer — Reg. X/3. — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.35 Branndører på hurtiggående fartøyer — Reg. X/3. — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.36 Brannspjeld på hurtiggående fartøyer — Reg. X/3. — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.37 Gjennomføringer i brannskiller på 

hurtiggående fartøyer: 

a)  gjennomføringer for elektriske 

kabler, 

b)  gjennomføringer for rør, kanaler, 

sjakter osv. 

— Reg. X/3. — IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.38 Bærbare brannslokkingsapparater for 

livbåter og mann-overbord-båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. A.951(23), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) I, IV, V, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8. 

— EN 3-7 (2004), 

innbefattet A1 (2007), 

— EN 3-8 (2006), 

innbefattet AC (2007), 

— EN 3-9 (2006), 

innbefattet AC (2007), 

— EN 3-10 (2009). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.39 Dyser til likeverdige, vanntåkebaserte 

brannslokkingsanlegg i maskinrom og 

lastepumperom 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

— IMO MSC/rundskr. 

1165. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.40 Lavt plasserte belysningssystemer (bare 

komponenter) 

— Reg. II-2/13, 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 11. 

— Reg. II-2/13, 

— IMO-res. A.752(18), 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 11. 

— IMO-res. A.752(18). 

Eller 

— ISO 15370 (2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.41 Pusteutstyr til nødevakuering — Reg. II-2/13. — Reg. II-2/13, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3, 

— IMO MSC/rundskr. 849. 

— ISO 23269-1 (2008) og 

alternativt: 

B + D 

B + E 

B + F 

For bærbart trykkluft-

apparat med åpen krets, 

med helmaske eller 

munnbittinnretning til 

bruk ved evakuering: 

— EN 402(2003). 

For bærbart trykkluft-

apparat med åpen krets, 

med hette til bruk ved 

evakuering: 

— EN 1146(2005). 

For bærbart trykkluft-

apparat med lukket krets: 

— EN 13794(2002). 
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A.1/3.42 Systemkomponenter til 

nøytralgassystemer 

— Reg. II-2/4. — Reg. II-2/4, 

— IMO-res. A.567(14), 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15, 

— IMO MSC/rundskr. 353, 

— IMO MSC/rundskr. 485, 

— IMO MSC/rundskr. 731, 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 

— IMO MSC/rundskr. 

353. 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/3.43 Dyser til brannslokkingsanlegg 

(manuelle eller automatiske) for 

frityrstekeapparater 

— Reg. II-2/1, 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/1, 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1433. 

— ISO 15371 (2009). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.44 Brannmannsutstyr – redningsline — Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 3. 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 3, 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.45 Systemkomponenter (slokkemiddel, 

ventiler og dyser) til likeverdige 

fastmonterte brannslokkingsanlegg med 

gass for maskinrom og lastepumperom 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 5. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5, 

— IMO MSC/rundskr. 848, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1316. 

— IMO MSC/rundskr. 

848, 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1316. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.46 Systemkomponenter til likeverdige 

fastmonterte brannslokkingsanlegg med 

gass for maskinrom (aerosolsystemer) 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 5. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 5, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1270, innbefattet rettelse 1, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1270, innbefattet 

rettelse 1. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.47 Konsentrat til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg med 

høyekspanderende skum for maskinrom 

og lastepumperom. 

Merk: Det fastmonterte brannslokkings-

anlegget med høyekspanderende skum 

for maskinrom og lastepumperom 

(herunder anlegg som bruker inneluften 

i rommet for å oppfylle sin funksjon) 

må prøves med det godkjente 

konsentratet og vurderes som 

tilfredsstillende av administrasjonen. 

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6. 

— IMO MSC/rundskr. 

670. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.48 Systemkomponenter til fastmonterte, 

vannbaserte brannslokkingsanlegg til 

bruk i maskinrom i kategori «A» 

(dyser og driftsprøvinger) 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1387. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.49 Fastmonterte, vannbaserte 

brannslokkingsanlegg i roro-rom, 

kjøretøyrom og spesiallasterom 

— Reg. II-2/19, 

— Reg. II-2/20, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 7. 

— Reg. II-2/19, 

— Reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7. 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1430. 

Samt ytterligere konstruk-

sjonskrav til: 

— Regelbaserte systemer i 

henhold til rundskr. 

1430 nr. 4: 

— Ytelsesbaserte systemer 

i henhold til rundskr. 

1430 nr. 5. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.50 Vernetøy som er motstandsdyktig mot 

kjemisk angrep 

Flyttet til A.2/3.9 

A.1/3.51 Fastmonterte brannvarslings- og 

alarmanlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

lugarbalkonger, maskinrom og 

ubemannede maskinrom: 

a)  kontroll- og signalutstyr, 

b)  strømforsyningsutstyr, 

c)  varmedetektorer – punktdetektorer, 

d)  røykdetektorer: punktdetektorer 

basert på lysspredning, 

lystransmisjon eller ionisering, 

e)  flammedetektorer: punktdetektorer, 

f)  manuelle brannmeldere, 

g)  kortslutningsisolatorer, 

h)  inngangs- og utgangsinnretninger, 

i)  kabler. 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 9. 

— Reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1242. 

Kontroll- og signalutstyr. 

Elektriske installasjoner 

om bord i skip: 

— EN 54-2 (1997), 

innbefattet AC(1999) 

og A1(2006). 

B + D 

B + E 

B + F 

Strømforsyningsutstyr: 

— EN 54-4 (1997), 

innbefattet AC(1999), 

A1(2002) og A2(2006). 

Varmedetektorer – 

punktdetektorer: 

— EN 54-5 (2000), 

innbefattet A1(2002). 

Røykdetektorer – 

punktdetektorer basert på 

lysspredning, lystrans-

misjon eller ionisering: 

— EN 54-7 (2000), 

innbefattet A1(2002) 

og A2(2006). 

Flammedetektorer – 

punktdetektorer: 

— EN 54-10 (2002), 

innbefattet A1(2005). 

Manuelle brannmeldere: 

— EN 54-11 (2001), 

innbefattet A1(2005). 

Kortslutningsisolatorer: 

— EN 54-17 (2007), 

innbefattet AC(2007). 
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    Inngangs- og utgangs-

innretninger: 

— EN 54-18 (2005), 

innbefattet AC(2007). 

 

    Kabler: 

— EN 60332-1-2 (2004), 

— IEC 60092-376 (2003). 

 

    Samt, dersom det er 

relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner 

om bord i skip: 

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60533 (1999). 

 

A.1/3.52 Fastmonterte og bærbare 

brannslokkingsapparater 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— EN 1866-1 (2007). 

— EN 1866-3 (2013). 

Eller 

— ISO 11601 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.53 Brannalarmutstyr – akustiske 

alarmgivere 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 9. 

— Reg. II-2/7, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 9, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

Akustiske alarmgivere 

— EN 54-3 (2001), 

innbefattet A1(2002) 

og A2(2006), 

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60533 (1999). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/3.54 Fastmontert oksygenanalyse- og 

gassdeteksjonsutstyr 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. VI/3. 

— Reg. II-2/4, 

— Reg. VI/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 15. 

For kombinerte O2/HC-systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60533 (1999), 

og for: 

a)  Kategori 4 (sikkert 

område): 

— EN 50104 (2010). 

b)  Kategori 3 (omgivelser 

med eksplosjonsfarlig 

gass): 

— EN 50104 (2010), 

— EN 60079-0 (2012), 

— EN 60079-29-1 

(2007). 

For kombinerte O2/HC-

systemer også: 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1370. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.55 Kombinerte strålerør 

(tåkespreder/stråle) 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

Håndholdte grenrør til 

bruk av brannvesenet – 

kombinerte grenrør PN 16: 

— EN 15182-1 (2007), 

innbefattet A1(2009), 

— EN 15182-2 (2007), 

innbefattet A1(2009). 

B + D 

B + E 

B + F 

Håndholdte grenrør til 

bruk av brannvesenet – 

grenrør PN 16 med en 

samlet stråle og/eller en 

stråle med fast 

spredningsvinkel: 

— EN 15182-1 (2007), 

innbefattet A1(2009). 
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A.1/3.56 Brannslanger (på trommel) — Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 7. 

— EN 671-1 (2012). B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.57 Systemkomponenter til brannslokkings-

anlegg med mediumekspansjonsskum – 

fastmonterte skumslokkingsanlegg for 

tankskip 

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10.8.1, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 14, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1239, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

— IMO MSC/rundskr. 

798. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.58 Systemkomponenter til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg med lavekspan-

sjonsskum for maskinrom og 

beskyttelse av tankskipsdekk 

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6, 14, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1239, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276, 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1312. 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1312, rettelse 1. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.59 Ekspansjonsskum til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg for kjemikalie-

tankskip 

— Reg. II-2/1, 

— IMO-res. MSC.4(48)-

(IBC-regelverket) 11. 

— IMO-res. MSC.4(48)-(IBC-regelverket) 11, 

— IMO MSC/rundskr. 553. 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1312, 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1312, rettelse 1. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.60 Dyser til fastmonterte vannforstøvings-

systemer til brannslokking på 

lugarbalkonger 

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 7, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1268. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.61 a)  Brannslokkingsanlegg som bruker 

inneluft for å produsere høyekspan-

derende skum til beskyttelse av 

maskinrom og lastepumperom. 

b)  Brannslokkingsanlegg som bruker 

uteluft for å produsere høyekspan-

derende skum til beskyttelse av 

maskinrom og lastepumperom. 

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 6. 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1384. 

B + D 

B + E 

B + F 
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 Merk: Brannslokkingsanlegg som 

bruker inneluft/uteluft for å produsere 

høyekspanderende skum til beskyttelse 

av maskinrom og lastepumperom, må 

prøves med det godkjente konsentratet 

og vurderes som tilfredsstillende av 

administrasjonen. 

    

A.1/3.62 Brannslokkingsanlegg med tørt kjemisk 

pulver 

— Reg. II-2/1. — Reg. II-2/1, 

— IMO-res. MSC.5(48)-(IGC-regelverket) 11. 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1315. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.63 

Se merknad 

b) i dette 

vedlegg A.1 

Systemkomponenter til 

røykdeteksjonsanlegg med prøvetaking 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/19, 

— Reg. II-2/20. 

— Reg. II-2/7, 

— Reg. II-2/19, 

— Reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 10. 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 10, 

og for: 

B + D 

B + E 

B + F 

Kontroll- og signalutstyr. 

Elektriske installasjoner 

om bord i skip: 

— EN 54-2 (1997), 

innbefattet AC(1999) 

og A1(2006). 

Strømforsyningsutstyr: 

— EN 54-4 (1997), 

innbefattet AC(1999), 

A1(2002) og A2(2006). 

Aspirasjonsdetektorer: 

— EN 54-20 (2006), 

innbefattet AC(2008). 

Samt, dersom det er 

relevant, elektriske og 

elektroniske installasjoner 

om bord i skip: 

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60533 (1999). 
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    Samt, dersom det er 

relevant, for eksplosive 

atmosfærer: 

— EN 60079-0 (2012). 

 

A.1/3.64 

Se merknad 

b) i dette 

vedlegg A.1 

Skiller i klasse C — Reg. II-2/3. — Reg. II-2/3, 

— Reg. II-2/9. 

— IMO-res. 

MSC.307(88)-(FTP-

regelverket av 2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.65 

Se merknad 

b) i dette 

vedlegg A.1 

Fastmontert anlegg for deteksjon av 

hydrokarbongasser 

— Reg. II-2/4. — Reg. II-2/4, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-regelverket) 16, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1370. 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1370, 

— EN 60079-0 (2012). 

— EN 60079-29-1 (2007), 

— IEC 60092-504 (2001), 

innbefattet IEC 60092-

504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60533 (1999). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.66 

Se merknad 

b) i dette 

vedlegg A.1 

Evakueringsledesystemer brukt som 

alternativ til lavt plasserte 

belysningssystemer 

— Reg. II-2/13. — Reg. II-2/13, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1168. 

— IMO MSC.1/rundskr. 

1168. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/3.67 

Se merknad 

c) i dette 

vedlegg A.1 

Brannslokkingsutstyr med skum for 

helikopteranlegg 

— Reg. II-2/18. — Reg. II-2/18, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1431. 

— EN 13565-1 (2003), 

innbefattet A1 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 
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4.  Navigasjonsutstyr 

 Merknader som gjelder avsnitt 4: Navigasjonsutstyr. 

 Kolonne 5: 

 IEC 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til bruk i sjøfart – Digitale grensesnitt: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) – Del 1: Én avsender og flere mottakere 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) – Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

— IEC 61162-3 utg. 1.1 konsol. med endr. 1 (2010-11) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3 utg. 1.0 (2008-05) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 1 utg. 1.0 (2010-06) Endring 1 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) – Del 450: Flere avsendere og flere mottakere – Ethernet-forbindelse 

 EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til bruk i sjøfart – Digitale grensesnitt: 

— EN 61162-1 (2011) – Del 1: Én avsender og flere mottakere 

— EN 61162-2 (1998) – Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

— EN 61162-3 (2008) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-3-endr. 1 (2010) Endring 1 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-450 (2011) – Del 450: Flere avsendere og flere mottakere – Ethernet-forbindelse 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det 

kreves typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/4.1 Magnetkompass 

klasse A for skip 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.382(X), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13. 

— ISO 1069 (1973), 

— ISO 25862 (2009), 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

Eller 

— ISO 1069 (1973), 

— ISO 25862 (2009), 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

  



   

 

N
r. 7

7
/4

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 
2

6
.9

.2
0

1
9
 

 

1 2 3 4 5 6 

A.1/4.2 Magnetisk kursindikator 

(THD) 

— Reg. V/18, 

— Reg. V/19, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 22090-2 (2004), innbefattet 

rettelse 2005, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien. 

— ISO 22090-2 (2004), innbefattet 

rettelse 2005, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.3 Gyrokompass — Reg. V/18. — Reg. V/19, 

— IMO-res. A.424(XI), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN ISO 8728 (1998), 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— ISO 8728 (1997), 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.4 Radarutstyr Flyttet til A.1/4.34, A.1/4.35 og A.1/4.36 

A.1/4.5 Automatisk radarplotteanlegg 

(ARPA) 

Flyttet til A.1/4.34 
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A.1/4.6 Ekkolodd — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.224(VII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.74(69) vedlegg 4, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN ISO 9875 (2001), innbefattet 

ISOs tekniske rettelse 1: 2006, 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— ISO 9875 (2000), innbefattet ISOs 

tekniske rettelse 1: 2006, 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.7 Måleutstyr for hastighet og 

distanse (SDME) 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.824(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.96(72), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61023 (2007), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

 Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61023 (2007), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.8 Indikator for rorvinkel, 

propellhastighet og stigning 

Flyttet til A.1/4.20, A.1/4.21 og A.1/4.22 

A.1/4.9 Indikator for svinghastighet — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.526(13), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 20672 (2007), 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 20672 (2007), 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.10 Radiopeileapparat Bevisst ikke utfylt 

A.1/4.11 Loran C-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.818(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61075 (1993), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61075 (1991), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.12 Chayka-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694 (17), 

— IMO-res. A.818 (19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61075 (1993), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61075 (1991), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.13 Decca navigasjonsutstyr Bevisst ikke utfylt 

A.1/4.14 GPS-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000), 

— IMO-res. MSC.112(73), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-1 (2003), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-1 (2003), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.15 GLONASS-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.113(73), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-2 (1998), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-2 (1998), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.16 Selvstyringsanlegg (HCS) — Reg. V/18. — Reg. V/19, 

— IMO-res. A.342(IX), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.64(67) vedlegg 3, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 11674 (2006), 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— ISO 11674 (2006), 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.17 Mekanisk losheis Flyttet til A.1/1.40 

A.1/4.18 9 GHz radartransponder 

(SART) 

— Reg. III/4, 

— Reg. IV/14, 

— Reg. III/6, 

— Reg. IV/7, 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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  — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— IMO-res. A.530(13), 

— IMO-res. A.802(19), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

14, 

— ITU-R M.628-3(11/93). 

— EN 61097-1 (2007). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-1 (2007). 

 

A.1/4.19 Radarutstyr for hurtiggående 

fartøyer 

Flyttet til A.1/4.37 

A.1/4.20 Indikator for rorvinkel — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 20673 (2007), 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 20673 (2007), 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.21 Indikator for 

omdreiningshastighet 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 22554 (2007), 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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  — IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

 — IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 22554 (2007), 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

 

A.1/4.22 Stigningsindikator — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ISO 22555 (2007), 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ISO 22555 (2007), 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.23 Kompass for livbåter og 

mann-overbord-båter 

— Reg. III/4, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-regelverket) IV, V, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 8, 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 8, 

13. 

— ISO 1069 (1973), 

— ISO 25862 (2009), 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.24 Automatisk radarplotteanlegg 

(ARPA) til hurtiggående 

fartøyer 

Flyttet til A.1/4.37 

A.1/4.25 Automatisk sporingsanlegg 

(ATA) 

Flyttet til A.1/4.35 
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A.1/4.26 Automatisk sporingsanlegg 

(ATA) for hurtiggående 

fartøyer 

Flyttet til A.1/4.38 

A.1/4.27 Elektronisk plotteanlegg 

(EPA) 

Flyttet til A.1/4.36 

A.1/4.28 Integrert brosystem Flyttet til A.2/4.30 

A.1/4.29 Ferdsskriver (VDR) — Reg. V/18, 

— Reg. V/20, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/20, 

— IMO-res. A.694 (17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.333(90). 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 61996-1 (2013-05), 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.30 Elektronisk visnings- og 

informasjonssystem for 

sjøkart (ECDIS) med backup, 

og visningssystem for 

rastersjøkart (RCDS) 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.232(82), 

— IMO SN.1/rundskr. 266. 

(ECDIS-backup og RCDS er relevante bare når denne 

funksjonaliteten inngår i ECDIS. Det skal angis i 

sertifikatet for modul B om prøvingen har omfattet disse 

funksjonene.) 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 61174 (2008), 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 61174 (2008), 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.31 Gyrokompass for 

hurtiggående fartøyer 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.821(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— ISO 16328 (2001), 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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  — IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— ISO 16328 (2001), 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

 

A.1/4.32 Universelt automatisk 

identifikasjonssystem (AIS) 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694 (17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.74(69), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— ITU-R M. 1371-4(2010). 

Merk: ITU-R M. 1371-4(2010) får anvendelse bare i 

samsvar med kravene i IMO-res. MSC.74(69). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 61993-2 (2013), 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 61993-2 (2012), 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.33 Sporingskontrollsystem 

(fungerer når fartøyets 

hastighet ligger mellom 

minste styrefart og 30 knop) 

— Reg. V/18. — Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.74(69), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62065 (2002), 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62065 (2002), 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.34 Radarutstyr CAT 1 — Reg. V/18. — Reg. V/19. 

— IMO-res. A.278(VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.823(19), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M. 1177-4(04/11). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— EN 62388 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

— IEC 62388 utg. 1.0 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.35 Radarutstyr CAT 2 — Reg. V/18. — Reg. V/19, 

— IMO-res. A.278(VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M. 1177-4(04/11). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— EN 62388 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008), 

— IEC 62388 utg. 1.0 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.36 Radarutstyr CAT 3 — Reg. V/18. — Reg. V/19, 

— IMO-res. A.278(VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M. 1177-4(04/11). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— EN 62388 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008), 

— IEC 62388 utg. 1.0 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.37 Radarutstyr for hurtiggående 

fartøyer (CAT 1H og CAT 

2H) 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. A.278(VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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  — IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M. 1177-4(04/11). 

— EN 62288 (2008), 

— EN 62388 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008), 

— IEC 62388 utg. 1.0 (2007). 

 

A.1/4.38 Radarutstyr godkjent for bruk 

med sjøkart, dvs.: 

a) CAT 1C, 

b) CAT 2C, 

c)  CAT 1HC for hurtiggående 

fartøyer, 

d)  CAT 2HC for hurtiggående 

fartøyer. 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— IMO-res. A.278(VIII), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.192(79), 

— ITU-R M. 1177-4(04/11). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— EN 62388 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008), 

— IEC 62388 utg. 1.0 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.39 Radarreflektor – passiv type — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.164(78). 

— ISO 8729-1 (2010), 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

Eller 

— ISO 8729-1 (2010), 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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  — IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

 — IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

 

A.1/4.40 Selvstyringsanlegg for 

hurtiggående fartøyer 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.822(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 16329 (2003), 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— ISO 16329 (2003), 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.41 GNSS-kursindikator (THD) — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 22090-3 (2004), innbefattet 

ISOs rettelse 1 (2005), 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— ISO 22090-3 (2004), innbefattet 

ISOs rettelse 1 (2005), 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.42 Lyskaster for hurtiggående 

fartøyer 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13. 

— ISO 17884 (2004), 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

Eller 

— ISO 17884 (2004), 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.43 Nattsynutstyr for 

hurtiggående fartøyer 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.94(72), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 16273 (2003), 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— ISO 16273 (2003), 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.44 Mottaker for differensielle 

korreksjonssignaler for 

DGPS- og DGLONASS-

utstyr 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694 (17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.114(73). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— EN 61162-serien. 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.45 Kartmateriell for skipsradar Strøket, ettersom utstyret er omfattet av A.1/4.38 

A.1/4.46 Gyroskopisk kursindikator 

(THD) 

— Reg. V/18. 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694 (17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.116(73), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— ISO 22090-1 (2002), innbefattet 

rettelse 1 (2005), 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— ISO 22090-1 (2002), innbefattet 

rettelse 1 (2005), 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1./4.47 Forenklet ferdsskriver (S-

VDR) 

— Reg. V/20. — Reg. V/20, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.163(78), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 61996-2 (2008), 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 61996-2 (2007), 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.48 Mekanisk losheis Bevisst ikke utfylt (ettersom det i henhold til IMO-res. MSC.308(88), som trådte i kraft 1. juli 2012, ikke skal brukes mekaniske losheiser) 

A.1/4.49 Losleider — Reg. V/23, 

— Reg. X/3. 

— Reg. V/23, 

— IMO-res. A.1045(27), 

— IMO MSC/rundskr. 773. 

— IMO-res. A.1045(27), 

— ISO 799 (2004). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.50 DGPS-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694 (17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.112(73), 

— IMO-res. MSC.114(73), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-1 (2003), 

— EN 61108-4 (2004), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-1 (2003), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.51 DGLONASS-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694 (17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.113(73), 

— IMO-res. MSC.114(73), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-2 (1998), 

— EN 61108-4 (2004), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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    Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-2 (1998), 

— IEC 61108-4 (2004), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

 

A.1/4.52 Dagslys-signallampe — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994), 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000). 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.95(72), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— ISO 25861 (2007). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— ISO 25861 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/4.53 Radarmålforsterker — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.164(78), 

— ITU-R M 1176-1 (02/13). 

— ISO 8729-2 (2009), 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

Eller 

— ISO 8729-2 (2009), 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.54 Peileapparat — Reg. V/18. — Reg. V/19. — ISO 25862 (2009), 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

Eller 

— ISO 25862 (2009), 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.55 AIS SART-utstyr — Reg. III/4, 

— Reg. IV/14. 

— Reg. III/6, 

— Reg. IV/7, 

— IMO-res. MSC.246(83), 

— IMO-res. MSC.247(83), 

— IMO-res. MSC.256(84), 

— ITU-R M. 1371-4(2010). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61097-14 (2010). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-14 (2010). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.56 Galileo-mottaker — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.813(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.233(82). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-3 (2010), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-3 (2010), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.57 Brovaktalarm (BNWAS) — Reg. V/18. — IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.128(75), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 62616 (2010), innbefattet IEC 

62616 rettelse 1 (2012), 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008), 

— IEC 62616 (2010), innbefattet IEC 

62616 rettelse 1 (2012). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

A.1/4.58 

Se merknad c) i 

dette 

vedlegg A.1 

Lydmottaksanlegg — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994), 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000). 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.86(70), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— ISO 14859 (2012). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008), 

— ISO 14859 (2012). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 
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A.1/4.59 

Tidligere 

A.2/4.15 

Integrert navigasjonssystem — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 13, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 13, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO-res. MSC.252(83), 

— IMO-res. MSC.302(83) – (håndtering av broalarmer 

(BAM)). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008), 

— IEC 61924-2 (2012). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008), 

— IEC 61924-2 (2012). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

5.  Radiokommunikasjonsutstyr 

 Merknader som gjelder avsnitt 5: Radiokommunikasjonsutstyr. 

 Kolonne 5: I tilfelle av motstridende krav mellom IMO MSC/rundskr. 862 og standardene for produktprøving har kravene i IMO MSC/rundskr. 862 forrang. 

 Kolonne 5:  

 IEC 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til bruk i sjøfart – Digitale grensesnitt: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) – Del 1: Én avsender og flere mottakere 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) – Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

— IEC 61162-3 utg. 1.1 konsol. med endr. 1 (2010-11) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3 utg. 1.0 (2008-05) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 1 utg. 1.0 (2010-06) Endring 1 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) – Del 450: Flere avsendere og flere mottakere – Ethernet-forbindelse 

 EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til bruk i sjøfart – Digitale grensesnitt: 

— EN 61162-1 (2011) – Del 1: Én avsender og flere mottakere  
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— EN 61162-2 (1998) – Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

— EN 61162-3 (2008) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-3-endr. 1 (2010) Endring 1 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-450 (2011) – Del 450: Flere avsendere og flere mottakere – Ethernet-forbindelse 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med endringer, samt eventuelt 

relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/5.1 VHF-radioanlegg som kan sende og 

motta DSC og radiotelefoni 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. 

MSC.36(63)-

(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

— IMO-res. 

MSC.97(73)-

(HSC-regelverket 

av 2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.385(X), 

— IMO-res. A.524(13), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket av 1994) 

14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket av 2000) 

14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04), 

— ITU-R M.689-2 (09/94). 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-

02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-

02), 

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-

06), 

— ETSI EN 301 925 V1.3.1 (2010-

09). 

Eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-7 (1996), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 
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1 2 3 4 5 6 

A.1/5.2 VHF-DSC-vaktmottaker — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.803(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket 

av 2000) 14, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09), 

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-8 (1998), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.3 NAVTEX-mottaker — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket 

av 2000) 14, 

— IMO-res. MSC.148(77), 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-3 (10/95). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), 

— ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-6 (2005-12). 

B + D 

B + E 

B + F 
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1 2 3 4 5 6 

A.1/5.4 EGC-mottaker — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket 

av 2000) 14, 

— IMO-res. MSC.306(87), 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ETSI ETS 300 460 utg.1 (1996-05), 

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), 

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), 

— ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-4 (2007). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.5 HF-radioutstyr for mottak av 

sikkerhetsinformasjon til sjøs 

(MSI) (HF-NBDP-mottaker) 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.699(17), 

— IMO-res. A.700(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket 

av 2000) 14, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.491-1 (07/86), 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.540-2 (06/90), 

— ITU-R M.625-3 (10/95), 

— ITU-R M.688 (06/90). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 067 utg.1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg.1 (1993-10). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 067 utg.1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg.1 (1993-10). 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/5.6 406 MHz nødradiopeilesender 

(COSPAS-SARSAT) 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— Reg. IV/7, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.662(16), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.696(17), 

— IMO-res. A.810(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket 

av 2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.633-3 (05/04), 

— ITU-R M.690-1 (10/95). 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01). 

Eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-2 (2008). 

Merk: IMO MSC/rundskr. 862 gjelder bare for 

den valgfrie fjernaktiveringsinnretningen, ikke 

for selve nødradiopeilesenderen. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.7 L-bånd-nødradiopeilesender 

(INMARSAT) 

Bevisst ikke utfylt 

A.1/5.8 2 182 kHz vaktmottaker Bevisst ikke utfylt 

A.1/5.9 Alarmsignalgenerator for 

radiotelefon 

Bevisst ikke utfylt 

A.1/5.10 MF-radioanlegg som kan sende 

og motta DSC og radiotelefoni. 

Merk: I henhold til vedtak i IMO 

og ITU får kravene til 

alarmsignalgenerator for 

radiotelefon og sending på H3E 

ikke lenger anvendelse i 

prøvingsstandardene. 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— Reg. IV/9, 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket 

av 2000) 14, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04). 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 373-1 V1.3.1 (2011-01), 

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06). 

B + D 

B + E 

B + F 
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    Eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-9 (1997), 

— IEC 61162-serien. 

 

A.1/5.11 MF-DSC-vaktmottaker — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— Reg. IV/9, 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.804(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket 

av 2000) 14, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04), 

— ITU-R M.1173 (10/95). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2010-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-8 (1998), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/5.12 INMARSAT-B skipsjordstasjon. 

Merk: Tjenesten blir innstilt 31. 

desember 2014. 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.808(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket 

av 2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

Eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.13 INMARSAT-C skipsjordstasjon — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.570(14), 

— IMO-res. A.664 (16) (gjelder bare 

dersom INMARSAT-C-

skipsjordstasjonen har EGC-funksjoner), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.807(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket 

av 2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 460 utg.1 (1996-05), 

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), 

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), 

— ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-4 (2007), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 
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A.1/5.14 MF/HF- radioanlegg som kan 

sende og motta DSC, NBDP og 

radiotelefoni. 

Merk: I henhold til vedtak i IMO 

og ITU får kravene til 

alarmsignalgenerator for 

radiotelefon og sending på A3H 

ikke lenger anvendelse i 

prøvingsstandardene. 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket 

av 2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.476-5 (10/95), 

— ITU-R M.491-1 (07/86), 

— ITU-R M.492-6 (10/95), 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M.541-9 (05/04), 

— ITU-R M.625-3 (10/95), 

— ITU-R M.1173 (10/95). 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— ETSI ETS 300 067 utg.1 (1990-11), 

— ETSI ETS 300 067/A1 utg.1 (1993-10), 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI ETS 300 373-1 V1.3.1 (2011-01), 

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06). 

Eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-9 (1997), 

— IEC 61162-serien. 

B + D 

B + E 

B + F 

A.1/5.15 MF/HF-DSC-vaktmottaker med 

skannefunksjon 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— Reg. IV/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. A.694(17), 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

B + D 

B + E 

B + F 
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  — IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— IMO-res. A.806(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket 

av 2000) 14, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ITU-R M.493-13 (10/09), 

— ITU-R M. 541-9 (05/04). 

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), 

— ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09), 

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-3 (1994), 

— IEC 61097-8 (1998), 

— IEC 61162-serien. 

 

A.1/5.16 Toveis VHF-radiotelefonapparat 

for kommunikasjon med 

luftfartøyer 

Flyttet til A.2/5.8 

A.1/5.17 Bærbart toveis VHF-

radiotelefonapparat for 

redningsfarkoster 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— Reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket 

av 1994) 8, 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket 

av 2000) 8, 14, 

— IMO-res. MSC.149(77), 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), 

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-12 (1996). 

B + D 

B + E 

B + F 
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1 2 3 4 5 6 

A.1/5.18 Fastmontert toveis VHF-

radiotelefonapparat for 

redningsfarkoster 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— Reg. III/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.809(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket 

av 1994) 8, 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket 

av 2000) 8, 14, 

— ITU-R M.489-2 (10/95). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-12 (1996). 

B + D 

B + E 

B + F 

A1/5.19 Inmarsat-F77 — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 

1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 

2000) 14. 

— Reg. IV/10, 

— IMO-res. A.570 (14), 

— IMO-res. A.808 (19), 

— IMO-res. A.694 (17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-regelverket 

av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-regelverket 

av 2000) 14, 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-13 (2003). 

Eller 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008), 

— IEC 61097-13 (2003). 

B + D 

B + E 

B + F 
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6. Utstyr som kreves etter COLREG 72 

Nr. Betegnelse 
COLREG 72-regel der det 

kreves typegodkjenning 

Gjeldende COLREG 72-regler samt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/6.1 Navigasjonslys — COLREG vedlegg 

I/14. 

— COLREG vedlegg I/14, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.253(83). 

— EN 14744 (2005), innbefattet AC (2006), 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

Eller 

— EN 14744 (2005), innbefattet AC (2006), 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 60945 

rettelse 1 (2008). 

B + D 

B + E 

B + F 

G 

7. Sikkerhetsutstyr for bulkskip 

Ingen oppføringer i vedlegg A.1. 

8. Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1. Konstruksjon – oppdeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlegg 

Nr. Betegnelse 

SOLAS 74-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med endringer, samt 

eventuelt relevante IMO-resolusjoner og  

-rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.1/8.1 Vannstandsalarmer — Reg. II-1/22-1, 

— Reg. II-1/25, 

— Reg. XII/12. 

— Reg. II-1/25, 

— Reg. XII/12, 

— IMO-res. A.1021(26), 

— IMO-res. MSC.188(79). 

— IEC 60092-504 (2001), innbefattet IEC 

60092-504 rettelse 1 (2011), 

— IEC 60529 (2001), innbefattet: 

 rettelse 1 (2003), rettelse 2 (2007), rettelse 3 

(2009), 

— IMO-res. MSC.188(79), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1291. 

B + D 

B + E 

B + F 
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VEDLEGG A.2 

UTSTYR SOM DET IKKE FINNES DETALJERTE PRØVINGSSTANDARDER FOR I INTERNASJONALE DOKUMENTER 

1. Redningsutstyr 

 Kolonne 4: IMO MSC/rundskr. 980 får anvendelse unntatt i tilfeller der det er erstattet med de særlige dokumentene nevnt i kolonne 4. 

Nr. Betegnelse 
SOLAS 74-regel, med endringer, 

der det kreves typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med endringer, 

samt eventuelt relevante IMO-resolusjoner og  

-rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/1.1 Radarreflektor for redningsflåter — Reg. III/4, 

— Reg. III/34, 

— Reg. X/3. 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket). 

  

A.2/1.2 Materialer for redningsdrakter Bevisst ikke utfylt 

A.2/1.3 Friflyt-utsettingsinnretninger for 

redningsfarkoster 

— Reg. III/4, 

— Reg. III/34. 

— Reg. III/13, 

— Reg. III/16, 

— Reg. III/26, 

— Reg. III/34, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 8, 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket) I, IV, VI, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 8. 

  

A.2/1.4 Innskipningsleidere Flyttet til A.1/1.29 

A.2/1.5 Personvarslingssystem og generelt 

nødalarmsystem. 

(Når det brukes som brannalarminn-

retning, får A.1/3.53 anvendelse.) 

— Reg. III/6. — IMO-res. A.1021(26), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.48(66)-(LSA-

regelverket), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO MSC/rundskr. 808. 
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2. Hindring av havforurensning 

Nr. Betegnelse 

MARPOL 73/78-regel, med 

endringer, der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende MARPOL 73/78-regler, med 

endringer, samt eventuelt relevante IMO-

resolusjoner og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/2.1 NOx-analysator av typen 

kjemiluminescensdetektor (CLD) 

eller oppvarmet kjemiluminescens-

detektor (HCLD) til bruk i direkte 

målinger om bord 

Flyttet til A.1/2.8 

A.2/2.2 Eksosrensesystemer om bord Flyttet til A.1/2.10 

A.2/2.3 Utstyr som benytter andre, 

likeverdige metoder til å redusere 

NOx-utslipp om bord 

— Vedlegg VI reg. 4. — Vedlegg VI reg. 4.   

A.2/2.4 Utstyr som benytter andre tekno-

logiske metoder til å begrense SOx-

utslipp 

— IMO-res. MEPC.176(58) – 

(revidert vedlegg VI til 

MARPOL, reg. 4), 

— IMO-res. MEPC.184(59). 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert 

vedlegg VI til MARPOL, reg. 4). 

  

A.2/2.5 

(nytt) 

NOx-analysatorer om bord 

som benytter en annen målemetode 

enn metoden for direkte måling og 

overvåking fastsatt i det tekniske 

NOx-regelverket av 2008 

— IMO-res. MEPC.176(58) – 

(revidert vedlegg VI til 

MARPOL, reg. 4). 

— IMO-res. MEPC.176(58) – (revidert 

vedlegg VI til MARPOL, reg. 4). 

  

3. Brannvernutstyr 

Nr. Betegnelse 
SOLAS 74-regel, med endringer, 

der det kreves typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med endringer, 

samt eventuelt relevante IMO-resolusjoner 

og -rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/3.1 Fastmonterte og bærbare brannslok-

kingsapparater 

Flyttet til A.1/3.52 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/3.2 Dyser til fastmonterte vannfor-

støvingssystemer til brannslokking i 

spesiallasterom, roro-lasterom, roro-

rom og kjøretøyrom 

Flyttet til A.1/3.49 

A.2/3.3 Kaldstart av aggregater (startinn-

retninger) 

Flyttet til A.2/8.1 

A.2/3.4 Kombinerte strålerør 

(tåkespreder/stråle) 

Flyttet til A.1/3.55 

A.2/3.5 Fastmonterte brannvarslings- og 

alarmanlegg for kontrollstasjoner, 

arbeidsrom, rom i innredningen, 

maskinrom og ubemannede maskin-

rom 

Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.6 Røykdetektorer Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.7 Varmedetektorer Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.8 Elektrisk sikkerhetslampe — Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.98(73)-

(FSS-regelverket) 3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 3. 

— IEC 60079-serien.  

A.2/3.9 Vernetøy som er motstandsdyktig 

mot kjemisk angrep 

— Reg. II-2/19. — Reg. II-2/19, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

— EN 943-1 (2002), innbefattet AC 

(2005), 

— EN 943-2 (2002), 

— EN ISO 6529 (2001), 

— EN ISO 6530 (2005), 

— EN 14605 (2005), innbefattet 

A1(2009), 

— IMO MSC/rundskr. 1120. 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/3.10 Lavt plasserte belysningssystemer Flyttet til A.1/3.40 

A.2/3.11 Dyser til fastmontert vannfor-

støvingssystem til brannslokking i 

maskinrom 

Flyttet til A.1/3.10 

A.2/3.12 Likeverdige fastmonterte brannslok-

kingsanlegg med gass for maskin-

rom og lastepumperom 

Flyttet til A.1/3.45 

A.2/3.13 Pusteapparat med tilførselsslange for 

trykkluft 

(hurtiggående fartøyer) 

Strøket 

A.2/3.14 Brannslanger (på trommel) Flyttet til A.1/3.56 

A.2/3.15 Systemkomponenter til røykdetek-

sjonsanlegg med prøvetaking 

Flyttet til A.1/3.63 

A.2/3.16 Flammedetektorer Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.17 Manuelle brannmeldere Flyttet til A.1/3.51 

A.2/3.18 Alarmgivere Flyttet til A.1/3.53 

A.2/3.19 Systemkomponenter til fastmonterte, 

vannbaserte brannslokkingsanlegg 

til bruk i maskinrom i kategori «A» 

Flyttet til A.1/3.48 

A.2/3.20 Polstrede møbler Flyttet til A.1/3.20 

A.2/3.21 Systemkomponenter til brannslok-

kingsanlegg i lagerrom for maling 

og brennbare væsker 

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1239. 

  

A.2/3.22 Systemkomponenter til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg i avtrekks-

kanaler fra bysser 

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9.   

A.2/3.23 Systemkomponenter til brannslok-

kingsanlegg på helikopterdekk 

Flyttet til A.1/3.67 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/3.24 Bærbare skumposter — Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/20, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 4, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1239, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313. 

  

A.2/3.25 Skiller i klasse C Flyttet til A.1/3.64 

A.2/3.26 Systemer for gassformig brensel til 

husholdningsformål (komponenter) 

— Reg. II-2/4. — Reg. II-2/4, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1276. 

  

A.2/3.27 Systemkomponenter til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg med gass 

(CO2) 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/20, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7, 

— IMO-res. MSC.98(73)-(FSS-

regelverket) 5, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1313, 

— IMO MSC.1/rundskr. 1318. 

Elektriske automatiske betjenings- og 

forsinkelsesinnretninger: 

— EN 12094-1 (2003). 

 

Ikke-elektriske automatiske 

betjenings- og forsinkelses-

innretninger: 

— EN 12094-2 (2003). 

Manuelle utløser- og stoppinn-

retninger: 

— EN 12094-3 (2003). 

Ventilutstyr for beholdere med 

tilhørende utløserinnretninger: 

— EN 12094-4 (2004). 

Flerveisventiler for høytrykk og 

lavtrykk med tilhørende utløser-

innretninger: 

— EN 12094-5 (2006). 
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1 2 3 4 5 6 

    Ikke-elektriske blokkeringsinn-

retninger: 

— EN 12094-6 (2006). 

 

Dyser til CO2-systemer: 

— EN 12094-7 (2000), innbefattet A1 

(2005). 

Koplinger: 

— EN 12094-8 (2006). 

Trykkmålere og trykkbrytere: 

— EN 12094-10 (2003). 

Mekanisk veieutstyr: 

— EN 12094-11 (2003). 

Tilbakeslagsventiler: 

— EN 12094-13 (2001), innbefattet 

AC (2002). 

Odoriseringsutstyr til CO2-lavtrykks-

systemer: 

— EN 12094-16 (2003). 

A.2/3.28 Systemkomponenter til brannslok-

kingsanlegg med mediumekspan-

sjonsskum – fastmonterte skumslok-

kingsanlegg for tankskip 

Flyttet til A.1/3.57 

A.2/3.29 Systemkomponenter til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg med 

lavekspansjonsskum for maskinrom 

og beskyttelse av tankskipsdekk 

Flyttet til A.1/3.58 

A.2/3.30 Ekspansjonsskum til fastmonterte 

brannslokkingsanlegg for kjemi-

kalietankskip 

Flyttet til A.1/3.59 

A.2/3.31 Håndbetjent vannforstøvingssystem — Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/19. 

— Reg. II-2/10, 

— Reg. II-2/19. 
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1 2 3 4 5 6 

A.2/3.32 Brannslokkingsanlegg med tørt 

kjemisk pulver 

Flyttet til A.1/3.62 

A.2/3.33 

(nytt) 

Brannslanger med diameter > 52 mm — Reg. II-2/10, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-2/10, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 7, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 7. 

  

4. Navigasjonsutstyr 

 Merknader som gjelder avsnitt 4: Navigasjonsutstyr 

 Kolonne 3 og 4: Henvisninger til SOLAS kapittel V skal forstås som henvisninger til SOLAS 1974, som er endret ved resolusjon MSC.73, som trådte i kraft 1. juli 2002. 

 Kolonne 5:  

 IEC 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til bruk i sjøfart – Digitale grensesnitt: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) – Del 1: Én avsender og flere mottakere 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) – Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

— IEC 61162-3 utg. 1.1 konsol. med endr. 1 (2010-11) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3 utg. 1.0 (2008-05) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 1 utg. 1.0 (2010-06) Endring 1 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) – Del 450: Flere avsendere og flere mottakere – Ethernet-forbindelse 

 EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til bruk i sjøfart – Digitale grensesnitt: 

— EN 61162-1 (2011) – Del 1: Én avsender og flere mottakere 

— EN 61162-2 (1998) – Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

— EN 61162-3 (2008) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-3-endr. 1 (2010) Endring 1 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-450 (2011) – Del 450: Flere avsendere og flere mottakere – Ethernet-forbindelse  
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Nr. Betegnelse 
SOLAS 74-regel, med endringer, 

der det kreves typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med endringer, 

samt eventuelt relevante IMO-resolusjoner og  

-rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/4.1 Gyrokompass for hurtiggående 

fartøyer 

Flyttet til A.1/4.31 

A.2/4.2 Selvstyringsanlegg for hurtiggående 

fartøyer (tidligere autopilot) 

Flyttet til A.1/4.40 

A.2/4.3 GNSS-kursindikator (THD) Flyttet til A.1/4.41 

A.2/4.4 Dagslys-signallampe Flyttet til A.1/4.52 

A.2/4.5 Lyskaster for hurtiggående fartøyer Flyttet til A.1/4.42 

A.2/4.6 Nattsynutstyr for hurtiggående 

fartøyer 

Flyttet til A.1/4.43 

A.2/4.7 Sporingskontrollsystem Flyttet til A.1/4.33 

A.2/4.8 Elektronisk visnings- og 

informasjonssystem for sjøkart 

(ECDIS) 

Flyttet til A.1/4.30 

A.2/4.9 Backup for elektronisk visnings- og 

informasjonssystem for sjøkart 

(ECDIS) 

Flyttet til A.1/4.30 

A.2/4.10 Visningssystem for rastersjøkart 

(RCDS) 

Flyttet til A.1/4.30 

A.2/4.11 Kombinert GPS/GLONASS-utstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 2000). 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO-res. MSC.115(73), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61108-1 (2003), 

— EN 61108-2 (1998), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61108-1 (2003), 

— IEC 61108-2 (1998), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 
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A.2/4.12 DGPS, DGLONLASS-utstyr Flyttet til A.1/4.44, A.1/4.50 og A.1/4.51 

A.2/4.13 Gyrokompass for hurtiggående 

fartøyer 

Flyttet til A.1/4.31 

A.2/4.14 Ferdsskriver (VDR) Flyttet til A.1/4.29 

A.2/4.15 Integrert navigasjonssystem Flyttet til A.1/4.59 

A.2/4.16 Broutstyr Bevisst ikke utfylt 

A.2/4.17 Radarmålforsterker Flyttet til A.1/4.53 

A.2/4.18 Lydmottaksanlegg Flyttet til A.1/4.58 

A.2/4.19 Magnetkompass for hurtiggående 

fartøyer 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 2000). 

— IMO-res. A.382(X), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000). 

— ISO 1069 (1973), 

— ISO 25862 (2009), 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

Eller 

— ISO 1069 (1973), 

— ISO 25862 (2009), 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

 

A.2/4.20 Sporingskontrollsystem for 

hurtiggående fartøyer 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 2000). 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 
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A.2/4.21 Kartmateriell for skipsradar Flyttet til A.1/4.45 

A.2/4.22 Gyroskopisk kursindikator (THD) Flyttet til A.1/4.46 

A.2/4.23 Magnetisk kursindikator (THD) Flyttet til A.1/4.2 

A.2/4.24 Indikator for skyvkraft — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 2000). 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

 

A.2/4.25 Indikatorer for skyvkraft, stigning 

og tilstand for sidepropell 

— Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 2000). 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO-res. MSC.191(79). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

 

A.2/4.26 Indikator for svinghastighet Flyttet til A.1/4.9 

A.2/4.27 Indikator for rorvinkel Flyttet til A.1/4.20 

A.2/4.28 Indikator for omdreiningshastighet Flyttet til A.1/4.21 

A.2/4.29 Stigningsindikator Flyttet til A.1/4.22 
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A.2/4.30 Broutstyr — Reg. V/18, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 1994) 

13, 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 2000) 

13. 

— Reg. V/19, 

— IMO-res. A.694 (17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 15, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 15, 

— IMO-res. MSC.191(79), 

— IMO SN.1/rundskr. 288. 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien, 

— EN 62288 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien, 

— IEC 62288 utg. 1.0 (2008). 

 

A.2/4.31 Peileapparat Flyttet til A.1/4.54 

A.2/4.32 Brovaktalarm (BNWAS) Flyttet til A.1/4.57 

A.2/4.33 Sporingskontrollsystem 

(fungerer når fartøyets hastighet er 

30 knop eller høyere) 

Bevisst ikke utfylt 

A.2/4.34 Utstyr med mulighet for langt-

rekkende identifikasjon og sporing 

(LRIT) 

— Reg. V/19-1. — Reg. V/19-1, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.813(19), 

— IMO-res. MSC.202(81), 

— IMO-res. MSC.211(81), 

— IMO-res. MSC.263(84), 

— IMO MSC.1/rundskr. 1307. 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien. 

eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien. 

 

A.2/4.35 Galileo-mottaker Flyttet til A.1/4.56 

A.2/4.36 AIS SART-utstyr Flyttet til A.1/4.55 
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5. Radiokommunikasjonsutstyr 

 Merknader som gjelder avsnitt 5: Radiokommunikasjonsutstyr. 

 Kolonne 5:  

— IEC 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til bruk i sjøfart – Digitale grensesnitt: 

— IEC 61162-1 utg. 4.0 (2010-11) – Del 1: Én avsender og flere mottakere 

— IEC 61162-2 utg. 1.0 (1998-09) – Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

— IEC 61162-3 utg. 1.1 konsol. med endr. 1 (2010-11) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3 utg. 1.0 (2008-05) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-3-endr. 1 utg. 1.0 (2010-06) Endring 1 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— IEC 61162-450 utg. 1.0 (2011-06) – Del 450: Flere avsendere og flere mottakere – Ethernet-forbindelse 

 EN 61162-serien omfatter følgende referansestandarder for Navigasjons- og radiokommunikasjonsutstyr og -systemer til bruk i sjøfart – Digitale grensesnitt: 

— EN 61162-1 (2011) – Del 1: Én avsender og flere mottakere 

— EN 61162-2 (1998) – Del 2: Én avsender og flere mottakere, høyhastighetsoverføring 

— EN 61162-3 (2008) – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-3-endr. 1 (2010) Endring 1 – Del 3: Instrumentnett for serielle data 

— EN 61162-450 (2011) – Del 450: Flere avsendere og flere mottakere – Ethernet-forbindelse 

Nr. Betegnelse 
SOLAS 74-regel, med endringer, 

der det kreves typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med endringer, 

samt eventuelt relevante IMO-resolusjoner og  

-rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/5.1 VHF-nødradiopeilesender — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 2000). 

— Reg. IV/8, 

— IMO-res. A.662(16), 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. A.805(19), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— ITU-R M.489-2 (10/95), 

— ITU-R M.693 (06/90). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 
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A.2/5.2 Reservekraftkilde for radio — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 2000). 

— Reg. IV/13, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO COMSAR-rundskr. 16, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

 

A.2/5.3 INMARSAT-F skipsjordstasjon Flyttet til A.1/5.19. 

A.2/5.4 Nødpanel — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 2000). 

— Reg. IV/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

 

A.2/5.5 Nødalarmpanel — Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 2000). 

— Reg. IV/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994), 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000), 

— IMO MSC/rundskr. 862, 

— IMO COMSAR-rundskr. 32. 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008). 

 

A.2/5.6 L-bånd-nødradiopeilesender 

(INMARSAT) 

Bevisst ikke utfylt 

A.2/5.7 Alarmeringssystem for 

fartøysikkerhet 

 — Reg. XI-2/6, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.147(77), 

— IMO MSC/rundskr. 1072. 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— EN 61162-serien. 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— IEC 61162-serien. 

 



   

 

N
r. 7

7
/5

2
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
2

6
.9

.2
0

1
9
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A.2/5.8 

Tidligere 

A.1/5.16 

Toveis VHF-radiotelefonapparat for 

kommunikasjon med luftfartøyer 

— Reg. IV/14, 

— Reg. X/3, 

— IMO-res. MSC.36(63)-

(HSC-regelverket av 1994) 

14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-

(HSC-regelverket av 2000) 

14. 

— Reg. IV/7, 

— IMO-res. A.694(17), 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 14, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 14, 

— IMO-res. MSC.80(70), 

— IMO COMSAR-rundskr. 32, 

— ICAO-konvensjonen, vedlegg 10, 

radioreglementet. 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-

07). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-

07). 

 

6. Utstyr som kreves etter COLREG 72 

Nr. Betegnelse 
COLREG 72-regel der det kreves 

typegodkjenning 

Gjeldende COLREG 72-regler samt relevante 

IMO-resolusjoner og -rundskriv 
Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/6.1 Navigasjonslys Flyttet til A.1/6.1 

A.2/6.2 Lydsignalapparater — COLREG 72 vedlegg III/3. — COLREG 72 vedlegg III/3, 

— IMO-res. A.694(17). 

— EN 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— Fløyter – COLREG 72, vedlegg 

III/1 (Ytelse), 

— Klokker eller gonger – COLREG 

72, vedlegg III/2 (Ytelse). 

Eller 

— IEC 60945 (2002), innbefattet IEC 

60945 rettelse 1 (2008), 

— Fløyter – COLREG 72, vedlegg 

III/1 (Ytelse), 

— Klokker eller gonger – COLREG 

72, vedlegg III/2 (Ytelse). 
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7. Sikkerhetsutstyr for bulkskip 

Nr. Betegnelse 
SOLAS 74-regel, med endringer, 

der det kreves typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med endringer, 

samt eventuelt relevante IMO-resolusjoner og 

-rundskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/7.1 Lastmåler — Reg. XII/11, 

— Res. 5 fra SOLAS-

konferansen i 1997. 

— Reg. XII/11, 

— Res. 5 fra SOLAS-konferansen i 1997. 

— IMO MSC.1/rundskr. 1229.  

A.2/7.2 Vannstandsalarmer på bulkskip Strøket 

8. Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1 

Nr. Betegnelse 
SOLAS 74-regel, med endringer, 

der det kreves typegodkjenning 

Gjeldende SOLAS 74-regler, med endringer, 

samt eventuelt relevante IMO-resolusjoner og 

nr. ndskriv 

Prøvingsstandarder 

Moduler for 

samsvars-

vurdering 

1 2 3 4 5 6 

A.2/8.1 Kaldstart av aggregater 

(startinnretninger) 

— Reg. II-1/44, 

— Reg. X/3. 

— Reg. II-1/44, 

— IMO-res. MSC.36(63)-(HSC-

regelverket av 1994) 12, 

— IMO-res. MSC.97(73)-(HSC-

regelverket av 2000) 12.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1372/2013 

av 19. desember 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av 

trygdeordninger og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av 

trygdeordninger(1), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) 

nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger(2), særlig 

artikkel 92, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Medlemsstatene har anmodet Den administrative 

kommisjon for koordinering av trygdeordninger om at 

vedlegg VIII og XI til forordning (EF) nr. 883/2004 og 

vedlegg 1 og 5 til forordning (EF) nr. 987/2009 endres 

for å tilpasse disse vedleggene til utviklingen i deres 

nasjonale lovgivning eller for å forenkle anvendelsen 

av nevnte forordninger. 

2) Vedleggene til forordning (EF) nr. 883/2004 skal gi en 

oversikt over medlemsstater som ikke anvender pro 

rata-beregning av alders- og etterlattepensjon, og over 

særlige bestemmelser om anvendelsen av medlems-

statenes lovgivning. 

3) Vedleggene til forordning (EF) nr. 987/2009 skal gi en 

oversikt over gjennomføringsbestemmelser om bila-

terale avtaler som forblir i kraft eller trer i kraft, og over 

medlemsstater som fastsetter maksimumsbeløpet for 

refusjon av ytelser ved arbeidsløshet på grunnlag av 

gjennomsnittet av de ytelser ved arbeidsløshet som er 

utbetalt etter deres lovgivning i det foregående 

kalenderåret. 

4) Den administrative kommisjon for koordinering av 

trygdeordninger har godkjent de foreslåtte endringene 

og fremmet forslag for Kommisjonen om teknisk 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 346 av 20.12.2013, 

s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2015 av 

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

4.8.2016, s. 51. 

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1. 

tilpasning av vedleggene til forordning (EF) 

nr. 987/2009 og forordning (EF) nr. 883/2004. 

5) Kommisjonen kan gi sitt samtykke til å innarbeide de 

forslagene til teknisk tilpasning av vedleggene som er 

nevnt i betraktning 4. 

6) Forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 

bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 883/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg VIII del 2 gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnittet «ØSTERRIKE» skal bokstav a) lyde: 

«a) Alderspensjon og herav avledet etterlattepensjon 

på grunnlag av en pensjonskonto i henhold  

til lov om alminnelig pensjon (APG) av  

18. november 2004.». 

b)  I del 2 skal nytt avsnitt etter «BULGARIA» lyde: 

 «DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK 

 Pensjon utbetalt gjennom ordningen under annen søyle 

opprettet ved lov nr. 426/2011 Coll. om pensjons-

sparing.». 

2)  I avsnittet «NEDERLAND» i vedlegg XI innsettes 

følgende bokstav fa) under bokstav f): 

«fa)  En person som omhandlet i artikkel 69 nr. 1 i Zorg-

verzekeringswet (syketrygdloven) som på den siste 

dagen i måneden før den måneden vedkommende 

fyller 65 år, mottar pensjon eller ytelser som på 

grunnlag av nr. 1 bokstav f) i dette avsnitt behandles 

som pensjon som skal utbetales etter nederlandsk 

lovgivning, skal anses som en person som fremmer 

krav om pensjon i henhold til artikkel 22 i denne 

forordning, inntil vedkommende når pensjonsalderen 

nevnt i artikkel 7a i Algemene Ouderdomswet (lov 

om alminnelig alderspensjon).».  
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Artikkel 2 

I forordning (EF) nr. 987/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Avsnittet «DANMARK — FRANKRIKE» utgår. 

b)  Avsnittet «DANMARK — NEDERLAND» utgår. 

c)  Avsnittet «HELLAS — NEDERLAND» utgår. 

d)  Avsnittet «SPANIA — NEDERLAND» utgår. 

e)  I avsnittet «FRANKRIKE — LUXEMBOURG» 

gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav a) og b) utgår. 

ii)  Bokstav c) og d) erstattes med følgende: 

«a)  Avtale av 2. juli 1976 om avkall på refusjon 

av utgifter til administrative kontroller og 

medisinske undersøkelser som fastsatt i 

artikkel 105 nr. 2 i rådsforordning (EØF) 

nr. 574/72 av 21. mars 1972 

b)  Brevveksling av 17. juli og  

20. september 1995 om vilkårene for 

avregning av gjensidige fordringer i henhold 

til artikkel 93, 95 og 96 i forordning (EØF) 

nr. 574/72». 

f)  I avsnittet «FRANKRIKE — NEDERLAND» gjøres 

følgende endringer: 

i)  Bokstav b) og c) utgår. 

ii)  Bokstav a) skal lyde: 

 «Avtale av 28. april 1997 om avkall på refusjon 

av utgifter til administrative kontroller og 

medisinske undersøkelser i henhold til 

artikkel 105 i forordning (EØF) nr. 574/72». 

g)  Avsnittet «ITALIA — NEDERLAND» utgår. 

h)  I avsnittet «NEDERLAND — DET FORENTE 

KONGERIKE» gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav b) utgår. 

ii)  Bokstav a) skal lyde: 

 «Artikkel 3 annet punktum i forvaltningsavtalen av 

12. juni 1956 om gjennomføring av konvensjonen 

av 11. august 1954». 

2)  I vedlegg 5 tilføyes avsnittet «NEDERLAND» etter 

avsnittet «TYSKLAND». 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 19. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1368/2014 

av 17. desember 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1372/2013 om endring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og 

europaparlaments- og rådsforordning nr. 987/2009 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

forordning (EF) nr. 883/2004(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 48, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av 

trygdeordninger(1), særlig artikkel 72 bokstav f), 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger(2), særlig artikkel 8, 9 og 92, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Medlemsstatene har anmodet Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger om at vedlegg 1 til 

forordning (EF) nr. 987/2009 endres for å tilpasse vedlegget til utviklingen i deres nasjonale lovgivning. 

2) Vedlegg 1 til forordning (EF) nr. 987/2009 skal gi en oversikt over gjennomføringsbestemmelser om bilaterale avtaler 

mellom medlemsstater som forblir i kraft i samsvar med artikkel 8 nr. 1) i nevnte forordning, eller som er inngått og 

oppført i samsvar med artikkel 8 nr. 2 og artikkel 9 nr. 2 i samme forordning. 

3) Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger har fremmet relevante forslag for Kommisjonen om 

de endringene det er anmodet om, i samsvar med artikkel 72 bokstav f) i forordning (EF) nr. 883/2004. 

4) Kommisjonen har samtykket i å innarbeide forslagene til teknisk tilpasning av vedlegg 1 til forordning (EF) 

nr. 987/2009. 

5) Ved artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1372/2013(3) ble vedlegg XI til forordning (EF) nr. 883/2004 

endret ved en feiltakelse. Nevnte endringsbestemmelse bør derfor oppheves. Av hensyn til den rettslige klarheten bør 

opphevingen av artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1372/2013 få tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2014. 

6) Forordning (EF) nr. 987/2009 og (EU) nr. 1372/2013 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1) I vedlegg 1 til forordning (EF) nr. 987/2009 gjøres følgende endringer: 

a)  Avsnittet «DANMARK — ITALIA» utgår. 

2) I avsnittet «FRANKRIKE — LUXEMBOURG» skal bokstav b) lyde: 

«b)  Brevveksling av 17. juli og 20. september 1995 om vilkårene for avregning av gjensidige fordringer i henhold til 

artikkel 93, 95 og 96 i forordning (EØF) nr. 574/72, og brevveksling av 10. juli og 30. august 2013». 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 366 av 20.12.2014, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, 

s. 51. 

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1372/2013 om endring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og 

europaparlaments- og rådsforordning nr. 987/2009 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 

(EUT L 346, av20.12.2013, s. 27). 
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Artikkel 2 

I artikkel 1 i forordning (EU) nr. 1372/2013 oppheves nr. 2. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2015, med unntak av artikkel 2, som får anvendelse fra 1. januar 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 17. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1024/2012 

av 25. oktober 2012 

om forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked og om oppheving 

av kommisjonsvedtak 2008/49/EF («IMI-forordningen»)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Anvendelsen av visse unionsrettsakter som gjelder det 

frie varebytte og den frie bevegelighet for personer, 

tjenester og kapital i det indre marked, krever at 

medlemsstatene samarbeider mer effektivt og utveksler 

opplysninger med hverandre og med Kommisjonen. 

De praktiske metodene for å gjennomføre denne 

informasjonsutvekslingen er ofte ikke spesifisert i 

disse rettsaktene, og det er derfor nødvendig å innføre 

passende praktiske ordninger. 

2) Informasjonssystemet for det indre marked («IMI») er 

et brukerprogram som er tilgjengelig via internett, og 

som er utviklet av Kommisjonen i samarbeid med 

medlemsstatene, med henblikk på å bistå medlems-

statene med den praktiske gjennomføringen av de 

kravene til informasjonsutveksling som er fastsatt i 

unionsrettsakter, ved å gi tilgang til et sentralt 

kommunikasjonssystem for å lette informasjons-

utveksling over landegrensene og gjensidig bistand. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 316 av 14.11.2012, 

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2015 av 

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle 

tjenester) og protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 

utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 53. 

(1) EUT C 43 av 15.2.2012, s. 14. 

(2) Europaparlamentets holdning av 11. september 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og Rådets beslutning av 4. oktober 2012. 

IMI bistår særlig vedkommende myndigheter med å 

identifisere personer med tilsvarende stilling i en annen 

medlemsstat, med å håndtere informasjonsutvekslingen, 

herunder av personopplysninger, ved hjelp av enkle og 

ensartede framgangsmåter samt å overvinne språk-

barrierer ved hjelp av forhåndsdefinerte og -oversatte 

arbeidsprosesser. Kommisjonen bør, når dette er 

tilgjengelig, gi IMI-brukerne eventuelle eksisterende 

tilleggsfunksjoner for oversettelse som imøtekommer 

deres behov, er forenlige med sikkerhets- og 

fortrolighetskravene til informasjonsutveksling i IMI og 

kan tilbys til en rimelig kostnad. 

3) For å overvinne språkbarrierer bør IMI i prinsippet 

være tilgjengelig på alle de offisielle EU-språkene. 

4) Formålet med IMI bør være å forbedre det indre 

markeds virkemåte ved å tilby et effektivt, bru-

kervennlig verktøy til gjennomføringen av forvalt-

ningssamarbeidet mellom medlemsstatene og mellom 

medlemsstatene og Kommisjonen, og på den måten lette 

anvendelsen av unionsrettsaktene angitt i vedlegget til 

denne forordning. 

5) I kommisjonsmeldingen av 21. februar 2011 med 

tittelen «Bedre styring av det felles marked gjennom 

økt forvaltningssamarbeid: En strategi for å utvide og 

utvikle informasjonssystemet for det indre marked 

(«IMI»)», er det fastsatt planer for en mulig utvidelse 

av IMI til andre unionsrettsakter. I kommisjons-

meldingen av 13. april 2011 med tittelen «Rettsakten 

for det felles marked: Tolv tiltak for å stimulere 

veksten og øke tilliten — «Felles innsats for å skape 

ny vekst», framheves IMIs betydning for å styrke 

samarbeidet mellom involverte aktører, herunder på 

lokalt plan, noe som bidrar til en bedre styring av det 

indre marked. Det er derfor nødvendig å opprette en 

solid rettslig ramme for IMI og felles regler for å sikre 

at IMI fungerer effektivt. 

6) Når anvendelsen av en bestemmelse i en unionsrettsakt 

krever at medlemsstatene skal utveksle personopplys-

ninger, og fastsetter formålet med denne behandlingen, 

bør en slik bestemmelse anses som et tilstrekkelig 

rettslig grunnlag for behandlingen av personopplys-

ninger, med forbehold for vilkårene fastsatt i artikkel 8 

og 52 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter. IMI bør først og fremst ses som et verktøy 

for informasjonsutveksling, herunder av personopplys-

ninger, som ellers ville finne sted med andre midler, 
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herunder vanlig post, telefaks eller elektronisk post, på 

grunnlag av en rettslig forpliktelse pålagt medlems-

statenes myndigheter og organer i henhold til 

unionsrettsakter. Personopplysninger som utveksles 

via IMI, bør bare innsamles, behandles og brukes for 

de formålene som er forenlige med formålene de 

opprinnelig ble innsamlet for, og bør omfattes av alle 

relevante garantier. 

7) IMI er i samsvar med prinsippet om innebygd 

personvern blitt utviklet idet det er tatt hensyn til 

kravene i regelverket om vern av personopplysninger, 

og systemet har helt fra begynnelsen fremmet vern av 

personopplysninger, særlig i kraft av de begrensningene 

som gjelder for tilgang til personopplysninger som 

utveksles i IMI. IMI gir derfor et langt høyere verne- og 

sikkerhetsnivå enn andre metoder for informasjons-

utveksling, for eksempel vanlig post, telefon, telefaks 

eller elektronisk post. 

8) Forvaltningssamarbeidet som foregår elektronisk 

mellom medlemsstatene og mellom medlemsstatene og 

Kommisjonen, bør være i samsvar med reglene for vern 

av personopplysninger som fastsatt i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern 

av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike 

opplysninger(1), og i europaparlaments- og rådsforord-

ning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om 

personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og 

om fri utveksling av slike opplysninger(2). De 

definisjonene som brukes i direktiv 95/46/EF og 

forordning (EF) nr. 45/2001 bør få anvendelse også på 

denne forordning. 

9) Kommisjonen leverer og forvalter programvaren og 

IT-infrastrukturen for IMI, sørger for IMIs sikkerhet, 

forvalter nettet av nasjonale IMI-koordinatorer og 

medvirker i opplæringen av og den tekniske bistanden 

til IMI-brukerne. For dette formålet bør Kommisjonen 

bare ha tilgang til de personopplysningene som er 

strengt nødvendige for at den skal kunne utføre sine 

oppgaver innenfor de ansvarsområdene som er fastsatt 

i denne forordning, som registrering av nasjonale IMI-

koordinatorer. Kommisjonen bør også ha tilgang til 

personopplysninger når den på anmodning av en annen 

IMI-aktør innhenter slike opplysninger som er blokkert 

i IMI, og som den registrerte har anmodet om tilgang 

til. Kommisjonen bør ikke ha tilgang til person-

opplysninger som utveksles som ledd i forvaltnings-

samarbeidet i IMI, med mindre en unionsrettsakt 

tildeler Kommisjonen en rolle i et slikt samarbeid. 

10) For å sikre innsyn, særlig for de registrerte, bør 

bestemmelsene i de unionsrettsaktene som IMI skal 

brukes for, angis i vedlegget til denne forordning. 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

11) IMI kan i framtiden utvides til å omfatte nye områder 

der det kan bidra til å sikre effektiv gjennomføring av 

en unionsrettsakt på en kostnadseffektiv og 

brukervennlig måte, idet det tas hensyn til den tekniske 

gjennomførbarheten og den overordnede innvirknin-

gen av IMI. Kommisjonen bør foreta de tester som er 

nødvendige for å kontrollere at IMI er teknisk klar for 

en eventuell utvidelse. Beslutninger om å utvide IMI 

til å omfatte andre unionsrettsakter bør treffes etter den 

ordinære regelverksprosedyren. 

12) Forsøksprosjekter er et nyttig verktøy for å prøve ut 

om utvidelsen av IMI er berettiget, og for å tilpasse 

tekniske funksjoner og saksbehandlingsregler til IMI-

brukernes krav, før det treffes en beslutning om 

utvidelse av IMI. Medlemsstatene bør delta fullt ut i 

beslutningen om hvilke unionsrettsakter som bør inngå 

i et forsøksprosjekt, og om de nærmere vilkårene for 

forsøksprosjektet, for å sikre at forsøksprosjektet 

gjenspeiler IMI-brukernes behov og at bestemmelsene 

om behandling av personopplysninger overholdes fullt 

ut. Disse vilkårene bør bestemmes særskilt for hvert 

forsøksprosjekt. 

13) Denne forordning bør hindre medlemsstatene og 

Kommisjonen i å beslutte å bruke IMI til informa-

sjonsutveksling som ikke omfatter behandling av 

personopplysninger. 

14) Det bør ved denne forordning fastsettes regler for bruk 

av IMI til forvaltningssamarbeid som blant annet kan 

omfatte én-til-én-utveksling av opplysninger, fram-

gangsmåter for melding, varslingsordninger, ordninger 

for gjensidig bistand og problemløsning. 

15) Medlemsstatenes rett til å avgjøre hvilke nasjonale 

myndigheter som skal oppfylle de forpliktelsene som 

følger av denne forordning, bør ikke berøres av denne 

forordning. Medlemsstatene bør kunne tilpasse 

funksjoner og ansvarsområder i forbindelse med IMI til 

sine interne forvaltningsstrukturer så vel som å ta 

hensyn til behovene som gjelder for en bestemt 

arbeidsprosess i IMI. Medlemsstatene bør kunne 

utnevne ytterligere IMI-koordinatorer til å utføre de 

nasjonale IMI-koordinatorenes oppgaver, alene eller 

sammen med andre, for et bestemt område av det indre 

marked, en avdeling i forvaltningen, et geografisk 

område eller i henhold til andre kriterier. Medlems-

statene bør underrette Kommisjonen om de IMI-

koordinatorene de har utnevnt, men de bør ikke være 

forpliktet til å oppgi ytterligere IMI-koordinatorer i IMI 

når dette ikke er nødvendig for at det skal fungere 

tilfredsstillende. 

16) For å oppnå et effektivt forvaltningssamarbeid 

gjennom IMI bør medlemsstatene og Kommisjonen 

sikre at deres IMI-aktører har tilstrekkelige ressurser til 

å ivareta sine forpliktelser i samsvar med denne 

forordning.  
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17) IMI er i bunn og grunn et kommunikasjonsverktøy for 

forvaltningssamarbeid mellom vedkommende 

myndigheter som offentligheten ikke har adgang til, 

men det kan bli behov for å utvikle tekniske løsninger 

som gir eksterne aktører, som borgere, foretak og 

organisasjoner, mulighet til å samhandle med 

vedkommende myndigheter med henblikk på å levere 

eller innhente opplysninger eller utøve sine rettigheter 

som registrerte. Slike tekniske løsninger bør omfatte 

passende garantier for vern av personopplysninger. For 

å sikre et høyt sikkerhetsnivå bør et slikt offentlig 

grensesnitt slik utvikles at det teknisk sett er 

fullstendig atskilt fra IMI, som bare IMI-brukere bør 

ha tilgang til. 

18) Bruken av IMI for teknisk støtte til SOLVIT-nettet bør 

ikke berøre SOLVIT-prosedyrens uformelle karakter, 

som bygger på medlemsstatenes frivillige forpliktelse i 

samsvar med kommisjonsrekommandasjon av 

7. desember 2001 om prinsipper for bruk av «SOLVIT» 

— problemløsningsnettet for det indre marked(1) 

(«SOLVIT-rekommandasjonen»). For fortsatt drift av 

SOLVIT-nettet på grunnlag av eksisterende 

arbeidsordninger kan én eller flere av den nasjonale 

IMI-koordinatorens oppgaver overdras til SOLVIT-

sentre innenfor deres ansvarsområde, slik at de kan 

fungere uavhengig av den nasjonale IMI-koordinatoren. 

Behandlingen av personopplysninger og fortrolige 

opplysninger som ledd i SOLVIT-prosedyrene, bør 

omfattes av alle garantier fastsatt ved denne forordning, 

uten at dette berører SOLVIT-rekommandasjonens ikke-

bindende karakter. 

19) Selv om IMI omfatter et internettbasert grensesnitt for 

sine brukere, kan det i visse tilfeller og på anmodning av 

den berørte medlemsstaten være hensiktsmessig å 

vurdere tekniske løsninger for direkte overføring av 

opplysninger fra nasjonale systemer til IMI, der slike 

nasjonale systemer allerede er utviklet, særlig for 

framgangsmåter for melding. Gjennomføringen av slike 

tekniske løsninger bør være avhengig av resultatet av en 

vurdering av om løsningene er gjennomførbare, av 

kostnadene og de forventede fordelene. Disse løsnin-

gene bør ikke berøre eksisterende strukturer og den 

nasjonale kompetansefordelingen. 

20) Når medlemsstatene har oppfylt sin forpliktelse til å gi 

melding i henhold til artikkel 15 nr. 7 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 

12. desember 2006 om tjenester i det indre marked(2) 

ved å benytte prosedyren i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informa-

sjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter 

samt regler for informasjonssamfunnstjenester(3), bør 

det ikke kreves at de også skal gi samme melding 

gjennom IMI. 

  

(1) EFT L 331 av 15.12.2001, s. 79. 

(2) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36. 

(3) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. 

21) Utvekslingen av opplysninger gjennom IMI følger av 

den rettslige forpliktelsen til å yte gjensidig bistand som 

medlemsstatenes myndigheter er underlagt. For å sikre 

at det indre marked fungerer tilfredsstillende bør de 

opplysningene som vedkommende myndighet mottar 

gjennom IMI fra en annen medlemsstat, ikke miste sin 

verdi som bevis i en forvaltningssak utelukkende fordi 

de stammer fra en annen medlemsstat eller ble mottatt 

elektronisk, og nevnte vedkommende myndighet bør 

behandle opplysningene på samme måte som lignende 

dokumenter fra egen medlemsstat. 

22) For å sikre et høyt vernenivå for personopplysninger er 

det nødvendig å fastsette en lengste lagringsperiode for 

personopplysninger i IMI. Disse lagringsperiodene bør 

likevel være vel avveide og ta behørig hensyn til 

behovet for at IMI skal fungere tilfredsstillende, og til 

de registrertes rett til fullt ut å utøve sine rettigheter, 

for eksempel ved å få bevis på at en informasjons-

utveksling har funnet sted, slik at de kan klage på en 

beslutning. Særlig bør lagringsperioder ikke gå ut over 

det som er nødvendig for å nå målene for denne 

forordning. 

23) Det bør være mulig å behandle IMI-brukeres navn og 

kontaktopplysninger for formål som er forenlige med 

målene for denne forordning, herunder overvåking av 

hvordan IMI-koordinatorer og Kommisjonen bruker 

IMI-systemet, kommunikasjon, opplæring og holdnings-

skapende tiltak samt innsamling av opplysninger om 

forvaltningssamarbeid eller gjensidig bistand i det indre 

marked. 

24) EUs datatilsyn bør overvåke og tilstrebe å sikre 

anvendelsen av denne forordning, herunder de relevante 

bestemmelsene om datasikkerhet, blant annet ved å 

opprettholde kontakt med de nasjonale personvern-

myndigheter. 

25) For å sikre en effektiv overvåking av og rapportering om 

IMIs virkemåte og anvendelsen av denne forordning, 

bør medlemsstatene stille relevante opplysninger til 

rådighet for Kommisjonen. 

26) Registrerte bør opplyses om at deres personopplysninger 

behandles i IMI og om at de har rett til innsyn i 

opplysninger om seg selv, rett til å få rettet unøyaktige 

opplysninger og ulovlig behandlede opplysninger slettet, 

i samsvar med denne forordning og den nasjonale 

lovgivning som gjennomfører direktiv 95/46/EF. 

27) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene å gjennomføre lovbestemmelser om 

forvaltningssamarbeid og effektivt å utveksle opplys-

ninger i IMI, kan det være nødvendig å fastsette 

praktiske ordninger for slik utveksling. Disse ordnin-

gene bør vedtas av Kommisjonen i form av en særlig 

gjennomføringsrettsakt for hver av de unionsrettsaktene 

som er angitt i vedlegget, eller for hver type prosedyre 

for forvaltningssamarbeid, og bør omfatte de 

vesentligste tekniske funksjonene og de saksbehand-

lingsreglene som kreves for å gjennomføre relevante 
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prosedyrer for forvaltningssamarbeid i IMI. Kommi-

sjonen bør sørge for vedlikehold og utvikling av 

programvaren og IT-infrastrukturen for IMI. 

28) For å sikre tilstrekkelig innsyn for registrerte bør 

forhåndsdefinerte arbeidsprosesser, standardspørsmål 

og -svar, skjemaer og andre nærmere regler som 

gjelder prosedyrer for forvaltningssamarbeid gjennom 

IMI, offentliggjøres. 

29) Når medlemsstatene i henhold til artikkel 13 i direktiv 

95/46/EF anvender begrensninger i eller unntak fra de 

registrertes rettigheter, bør opplysninger om slike 

begrensninger eller unntak offentliggjøres for å sikre 

fullt innsyn for de registrerte. Slike begrensninger eller 

unntak bør være nødvendige og stå i forhold til det 

tilsiktede formålet og være omfattet av passende 

garantier. 

30) Når Unionen og tredjestater inngår internasjonale avtaler 

som også omfatter anvendelsen av bestemmelser i 

unionsrettsakter angitt i vedlegget til denne forordning, 

bør det være mulig å inkludere personer med tilsvarende 

stillinger som IMI-aktørene i disse tredjestatene i de 

prosedyrene for forvaltningssamarbeid som støttes av 

IMI, forutsatt at det er fastslått at vedkommende 

tredjestat har et tilstrekkelig nivå for vern av 

personopplysninger i samsvar med direktiv 95/46/EF. 

31) Kommisjonsvedtak 2008/49/EF av 12. desember 2007 

om gjennomføring av informasjonssystemet for det 

indre marked (IMI) med hensyn til vern av person-

opplysninger(1) bør oppheves. Kommisjonsvedtak 

2009/739/EF av 2. oktober 2009 om fastsettelse av de 

praktiske ordningene for elektronisk informasjons-

utveksling mellom medlemsstatene i henhold til 

kapittel VI i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/123/EF om tjenester i det indre marked(2) bør 

fortsatt få anvendelse når det gjelder spørsmål om 

informasjonsutveksling i henhold til direktiv 

2006/123/EF. 

32) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse 

av allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennom-

føringsmyndighet(3). 

33) Medlemsstatenes resultater når det gjelder effektiv 

gjennomføring av denne forordning bør overvåkes i 

forbindelse med årsrapporten om IMIs virkemåte, på 

grunnlag av statistiske opplysninger fra IMI og alle 

andre relevante opplysninger. Medlemsstatenes 

  

(1) EUT L 13 av 16.1.2008, s. 18. 

(2) EUT L 263 av 7.10.2009, s. 32. 

(3) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

resultater bør blant annet evalueres på grunnlag av 

gjennomsnittlig svartid med henblikk på å sikre raske 

svar av god kvalitet. 

34) Ettersom målet for denne forordning, som er å fastsette 

regler for bruk av IMI til forvaltningssamarbeid, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 

derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger 

bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak 

i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I 

samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn 

det som er nødvendig for å nå dette målet. 

35) EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med 

artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og avga 

uttalelse 22. november 2011(4). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes regler for bruk av et 

informasjonssystem for det indre marked («IMI») for 

forvaltningssamarbeid, herunder behandling av person-

opplysninger, mellom vedkommende myndigheter i medlems-

statene og mellom vedkommende myndigheter i medlems-

statene og Kommisjonen. 

Artikkel 2 

Opprettelse av IMI 

IMI opprettes med dette formelt. 

Artikkel 3 

Virkeområde 

1.  IMI skal brukes til det forvaltningssamarbeid mellom 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene og mellom 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene og Kommisjonen 

som er nødvendig for å gjennomføre unionsrettsakter som 

gjelder det indre marked i henhold til artikkel 26 nr. 2 i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte (TEUV), som inneholder 

bestemmelser om forvaltningssamarbeid, herunder utveksling 

av personopplysninger, mellom medlemsstatene eller mellom 

medlemsstatene og Kommisjonen. Disse unionsrettsaktene er 

angitt i vedlegget. 

2.  Denne forordning skal på ingen måte ha som virkning  

at bestemmelser i ikke-bindende unionsrettsakter blir 

ufravikelige.  

  

(4) EUT C 48 av 18.2.2012, s. 2. 
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Artikkel 4 

Utvidelse av IMI 

1.  Kommisjonen kan gjennomføre forsøksprosjekter for å 

vurdere om IMI kan være et effektivt middel til å gjennomføre 

bestemmelser om forvaltningssamarbeid når det gjelder 

unionsrettsakter som ikke er angitt i vedlegget. Kommisjonen 

skal vedta en gjennomføringsrettsakt for å fastsette hvilke 

bestemmelser i unionsrettsakter det skal opprettes et 

forsøksprosjekt for, og for å fastsette nærmere vilkår for hvert 

prosjekt, særlig de grunnleggende tekniske funksjonene og 

saksbehandlingsreglene som er nødvendige for å gjennomføre 

de relevante bestemmelsene om forvaltningssamarbeid. Nevnte 

gjennomføringsrettsakt skal vedtas i samsvar med undersøkel-

sesprosedyren nevnt i artikkel 24 nr. 3. 

2.  Kommisjonen skal framlegge for Europaparlamentet og 

Rådet en vurdering av resultatet av forsøksprosjektet, herunder 

spørsmål om vern av personopplysninger og effektive over-

settelsesfunksjoner. Vurderingen kan, når det er hensiktsmessig, 

følges av et forslag til regelverk om endring av vedlegget, med 

henblikk på å utvide anvendelsen av IMI til å omfatte de 

relevante bestemmelsene i unionsrettsakter. 

Artikkel 5 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene fastsatt i direktiv 

95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 anvendelse. 

Videre menes med: 

a) «IMI» det elektroniske verktøyet som leveres av 

Kommisjonen for å lette forvaltningssamarbeidet mellom 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene og mellom 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene og 

Kommisjonen, 

b) «forvaltningssamarbeid» et samarbeid mellom ved-

kommende myndigheter i medlemsstatene eller mellom 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene og 

Kommisjonen, ved å utveksle og behandle opplysninger, 

herunder gjennom meldinger og varsler, eller ved å yte 

gjensidig bistand, herunder for å løse problemer med 

henblikk på en bedre anvendelse av unionsretten, 

c) «område av det indre marked» et regelverksmessig eller 

funksjonelt område av det indre marked i henhold til 

artikkel 26 nr. 2 i TEUV der IMI anvendes i samsvar med 

artikkel 3 i denne forordning, 

d) «prosedyre for forvaltningssamarbeid» en forhånds-

definert arbeidsprosess i IMI som gir IMI-aktører 

mulighet til å kommunisere og samhandle seg imellom på 

en strukturert måte, 

e) «IMI-koordinator» et organ som en medlemsstat har 

oppnevnt for å utføre de støtteoppgavene som er 

nødvendige for at IMI skal fungere effektivt i samsvar 

med denne forordning, 

f) «vedkommende myndighet» et organ som er opprettet på 

enten nasjonalt, regionalt eller lokalt plan, og som er 

registrert i IMI med særlig ansvar for anvendelsen av 

nasjonal lovgivning eller de unionsrettsaktene som er 

angitt i vedlegget, på ett eller flere områder av det indre 

marked, 

g) «IMI-aktører» vedkommende myndigheter, IMI-

koordinatorer og Kommisjonen, 

h) «IMI-bruker» en fysisk person som arbeider under en 

IMI-aktørs ledelse, og som er registrert i IMI på vegne av 

denne IMI-aktøren, 

i) «eksterne aktører» andre fysiske eller juridiske personer 

enn IMI-brukere som bare kan samhandle med IMI ved 

hjelp av egne tekniske løsninger, og i henhold til en 

forhåndsdefinert arbeidsprosess beregnet for dette 

formålet, 

j) «blokkering» bruk av tekniske tiltak slik at person-

opplysninger blir utilgjengelige for IMI-brukere gjennom 

IMIs normale grensesnitt, 

k) «formell avslutning» bruk av IMIs tekniske mulighet til å 

avslutte en prosedyre for forvaltningssamarbeid. 

KAPITTEL II 

OPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER I FORBINDELSE 

MED IMI 

Artikkel 6 

IMI-koordinatorer 

1.  Hver medlemsstat skal utnevne en nasjonal IMI-

koordinator som skal ha følgende ansvarsområder: 

a)  registrering eller validering av registrering av IMI-

koordinatorer og vedkommende myndigheter, 

b)  funksjon som medlemsstatenes hovedkontaktpunkt for 

IMI-aktører i saker som gjelder IMI, herunder å gi 

informasjon om aspekter som gjelder vern av person-

opplysninger i samsvar med denne forordning, 

c)  funksjon som Kommisjonens samtalepartner i spørsmål 

som gjelder IMI, herunder gi informasjon om aspekter 

som gjelder vern av personopplysninger i samsvar med 

denne forordning, 

d)  sørge for kunnskap, opplæring og støtte, herunder 

grunnleggende teknisk bistand, til medlemsstatenes IMI-

aktører, 

e)  i den grad det ligger innenfor deres kompetanse, sikre at 

IMI fungerer effektivt, herunder at medlemsstatenes IMI-

aktører gir rettidige og tilfredsstillende svar på 

anmodninger om forvaltningssamarbeid. 

2.  Hver medlemsstat kan dessuten utnevne én eller flere 

IMI-koordinatorer med henblikk på å utføre noen av de 

oppgavene som er angitt i nr. 1, i henhold til medlemsstatens 

interne forvaltningsstruktur. 

3.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de 

IMI-koordinatorene som utnevnes i samsvar med nr. 1 og 2, 

og om oppgavene de har ansvar for. Kommisjonen skal dele 

denne informasjonen med de øvrige medlemsstatene. 

4.  Alle IMI-koordinatorer kan fungere som vedkommende 

myndigheter. I slike tilfeller skal en IMI-koordinator ha de 

samme tilgangsrettighetene som vedkommende myndighet. 

Hver IMI-koordinator skal fungere som behandlingsansvarlig 

når det gjelder egen databehandling som IMI-aktør.  
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Artikkel 7 

Vedkommende myndigheter 

1.  Når vedkommende myndigheter samarbeider gjennom 

IMI, skal de ved å handle gjennom IMI-brukere i samsvar med 

prosedyrer for forvaltningssamarbeid sikre at det i samsvar 

med den gjeldende unionsrettsakt gis et tilfredsstillende svar 

raskest mulig, og uansett innen den fristen som er fastsatt i 

nevnte rettsakt. 

2.  Enhver vedkommende myndighet kan som bevis 

påberope seg alle opplysninger, dokumenter, undersøkelses-

resultater, erklæringer eller bekreftede kopier som den har 

mottatt elektronisk gjennom IMI, på samme grunnlag som 

lignende opplysninger som innhentes i dens egen stat, for 

formål som er forenlige med formålene som opplysningene 

opprinnelig ble samlet inn for. 

3.  Hver vedkommende myndighet skal fungere som 

behandlingsansvarlig for sin egen databehandling som utføres 

av en IMI-bruker under dens myndighet, og skal sikre at 

registrerte kan utøve sine rettigheter i samsvar med kapittel III 

og IV, om nødvendig i samarbeid med Kommisjonen. 

Artikkel 8 

Kommisjonen 

1.  Kommisjonen har ansvaret for å utføre følgende 

oppgaver: 

a)  sørge for sikkerhet, tilgjengelighet, vedlikehold og 

utvikling av IMIs programvare og IT-infrastruktur, 

b)  stille et flerspråklig system, herunder eksisterende 

oversettelsesfunksjoner til rådighet, tilby opplæring i 

samarbeid med medlemsstatene og sørge for en 

hjelpetjeneste for å bistå medlemsstatene i bruken av IMI, 

c)  registrere de nasjonale IMI-koordinatorene og gi dem 

tilgang til IMI, 

d)  behandle personopplysninger i IMI når det er fastsatt i 

denne forordning, i samsvar med de formålene som er 

fastsatt i gjeldende unionsrettsakter angitt i vedlegget, 

e)  overvåke anvendelsen av denne forordning og avlegge 

rapport for Europaparlamentet, Rådet og EUs datatilsyn i 

samsvar med artikkel 25, 

2.  Med henblikk på utførelsen av oppgavene angitt i nr. 1 

og utarbeidingen av statistiske rapporter, skal Kommisjonen 

ha tilgang til nødvendige opplysninger som er knyttet til 

behandlingen som foretas i IMI. 

3.  Kommisjonen skal ikke delta i prosedyrer for forvalt-

ningssamarbeid som omfatter behandling av person-

opplysninger, med mindre dette kreves i henhold til en 

bestemmelse i en unionsrettsakt angitt i vedlegget. 

Artikkel 9 

Tilgangsrettigheter for IMI-aktører og -brukere 

1.  Bare IMI-brukere har tilgang til IMI. 

2.  Medlemsstatene skal oppnevne IMI-koordinatorene og 

vedkommende myndigheter samt angi områdene av det indre 

marked der de har kompetanse. Kommisjonen kan spille en 

rådgivende rolle i denne prosessen. 

3.  Hver IMI-aktør skal etter behov tildele og tilbakekalle 

hensiktsmessige tilgangsrettigheter til sine IMI-brukere i det 

området av det indre marked der den har kompetanse. 

4.  Kommisjonen og medlemsstatene skal iverksette 

passende tiltak for å sikre at IMI-brukere gis tilgang til 

personopplysninger som behandles i IMI, bare på grunnlag av 

behovet for innsyn, og bare på de områdene av det indre 

marked der de er tildelt tilgangsrettigheter, i samsvar med 

nr. 3. 

5.  Det er forbudt å bruke personopplysninger som 

behandles i IMI for et bestemt formål på en måte som ikke er 

forenlig med det opprinnelige formålet, med mindre det 

uttrykkelig er hjemmel for dette i nasjonal lovgivning i 

samsvar med unionsretten. 

6.  Når en prosedyre for forvaltningssamarbeid omfatter 

behandling av personopplysninger, skal bare de IMI-aktørene 

som deltar i denne prosedyren, ha tilgang til disse person-

opplysningene. 

Artikkel 10 

Fortrolighet 

1.  Hver medlemsstat skal anvende sine regler for 

taushetsplikt eller andre tilsvarende fortrolighetskrav på sine 

IMI-aktører og -brukere i samsvar med nasjonal lovgivning 

eller Unionens regelverk. 

2.  IMI-aktørene skal sikre at anmodninger fra andre IMI-

aktører om fortrolig behandling av opplysninger som 

utveksles gjennom IMI, respekteres av de IMI-brukerne som 

arbeider under deres ledelse. 

Artikkel 11 

Prosedyrer for forvaltningssamarbeid 

IMI skal bygge på prosedyrer for forvaltningssamarbeid som 

gjennomfører bestemmelsene i de relevante unionsrettsaktene 

angitt i vedlegget. Kommisjonen kan, når det er relevant, vedta 

gjennomføringsrettsakter for en bestemt unionsrettsakt angitt i 

vedlegget, eller for en type prosedyre for forvaltningssamarbeid, 

og i den forbindelse fastsette de grunnleggende tekniske 

funksjonene og de saksbehandlingsreglene som er nødvendige 

for å kunne gjennomføre de relevante prosedyrene for 

forvaltningssamarbeid, herunder når det er aktuelt, samhandling 

mellom eksterne aktører og IMI som nevnt i artikkel 12. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter rådgivnings-

prosedyren nevnt i artikkel 24 nr. 2. 

Artikkel 12 

Eksterne aktører 

Det kan stilles tekniske løsninger til rådighet for å gi eksterne 

aktører mulighet til å samhandle med IMI når denne 

samhandlingen er: 

a)  fastsatt i en unionsrettsakt, 

b)  fastsatt i en gjennomføringsrettsakt som nevnt i 

artikkel 11, for å lette forvaltningssamarbeidet mellom 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene når det 

gjelder anvendelsen av bestemmelsene i unionsrettsaktene 

angitt i vedlegget, eller  
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c)  nødvendig for å framlegge anmodninger med henblikk på 

utøvelse av de rettigheter som registrerte har i henhold til 

artikkel 19. 

Alle slike tekniske løsninger skal være atskilt fra IMI og ikke 

gjøre det mulig for eksterne aktører å få tilgang til IMI. 

KAPITTEL III 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OG 

SIKKERHET 

Artikkel 13 

Formålsbegrensning 

IMI-aktører skal utveksle og behandle personopplysninger bare 

for de formålene som er nevnt i de relevante bestemmelsene i 

unionsrettsaktene angitt i vedlegget. 

Opplysninger som registrerte har formidlet til IMI, skal bare 

brukes for formålene som opplysningene ble formidlet for. 

Artikkel 14 

Lagring av personopplysninger 

1.  Personopplysninger som behandles i IMI, skal blokkeres 

i IMI så snart de ikke lenger er nødvendige for formålet som 

de ble innsamlet for, avhengig av den enkelte type forvalt-

ningssamarbeids egenskaper, og som hovedregel senest seks 

måneder etter den formelle avslutningen av prosedyren for 

forvaltningssamarbeid. 

Dersom det imidlertid er fastsatt et lengre tidsrom i en 

gjeldende unionsrettsakt angitt i vedlegget, kan personopplys-

ninger som behandles i IMI, lagres i høyst 18 måneder etter 

den formelle avslutningen av en prosedyre for forvaltnings-

samarbeid. 

2.  Når det i henhold til en bindende unionsrettsakt som er 

angitt i vedlegget, kreves et datalager til senere bruk for IMI-

aktørene, kan personopplysningene i et slikt datalager 

behandles så lenge de er nødvendige for dette formålet, enten 

med den registrertes samtykke eller når det er fastsatt i nevnte 

unionsrettsakt. 

3.  Personopplysninger som blokkeres i henhold til denne 

artikkel, skal, med unntak av lagringen, behandles bare med 

henblikk på å dokumentere at en informasjonsutveksling har 

funnet sted gjennom IMI med den registrertes samtykke, med 

mindre det av tvingende allmenne hensyn anmodes om 

behandling. 

4.  De blokkerte opplysningene skal slettes automatisk i IMI 

tre år etter at prosedyren for forvaltningssamarbeid er formelt 

avsluttet. 

5.  På uttrykkelig anmodning fra en vedkommende 

myndighet, i et konkret tilfelle og med den registrertes 

samtykke, kan personopplysninger slettes før utløpet av 

gjeldende lagringstid. 

6.  Kommisjonen skal gjennom tekniske midler sikre 

blokkering og sletting av personopplysninger samt gjenfinning 

av dem i samsvar med nr. 3. 

7.  Det skal treffes tekniske tiltak for å oppmuntre IMI-

aktører til å formelt avslutte prosedyrer for forvaltnings-

samarbeid så snart som mulig etter at informasjons-

utvekslingen er fullført, og til å gjøre IMI-aktører i stand til å 

involvere IMI-koordinatorer som er ansvarlige for prosedyrer 

som uten grunn har vært inaktive i mer enn to måneder. 

Artikkel 15 

Lagring av personopplysninger om IMI-brukere 

1.  Som unntak fra artikkel 14 får nr. 2 og 3 i denne artikkel 

anvendelse på lagring av personopplysninger om IMI-brukere. 

Disse personopplysningene skal omfatte fullt navn og alle 

elektroniske og andre kontaktopplysninger som er nødvendige 

for denne forordnings formål. 

2.  Personopplysninger om IMI-brukere skal lagres i IMI så 

lenge de fortsatt er brukere av IMI, og kan behandles for 

formål som er forenlige med målene for denne forordning. 

3.  Når en fysisk person slutter å være IMI-bruker, skal 

personopplysningene om denne personen blokkeres ved hjelp 

av tekniske midler i en treårsperiode. Disse opplysningene 

skal, med unntak av lagringen, bare behandles med henblikk 

på å dokumentere at en informasjonsutveksling har funnet sted 

gjennom IMI, og de skal slettes når treårsperioden utløper. 

Artikkel 16 

Behandling av særlige kategorier av opplysninger 

1.  Behandling av særlige kategorier av opplysninger nevnt i 

artikkel 8 nr. 1 i direktiv 95/46/EF og artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 45/2001, gjennom IMI, skal være tillatt 

bare av særlige grunner som nevnt i artikkel 8 nr. 2 og 4 i 

nevnte direktiv og i artikkel 10 nr. 2 i nevnte forordning og 

med hensiktsmessige garantier som fastsatt i nevnte artikler, 

for å sikre rettighetene til de fysiske personene hvis 

personopplysninger behandles. 

2.  IMI kan brukes til behandling av opplysninger om 

lovovertredelser, straffedommer eller sikkerhetstiltak som 

nevnt i artikkel 8 nr. 5 i direktiv 95/46/EF og artikkel 10 nr. 5 

i forordning (EF) nr. 45/2001, med hensiktsmessige garantier 

som fastsatt i nevnte artikler, herunder opplysninger om 

disiplinære, administrative eller strafferettslige sanksjoner 

eller andre opplysninger som er nødvendige for å fastslå en 

fysisk eller juridisk persons gode vandel, når behandlingen av 

slike opplysninger er fastsatt i en unionsrettsakt som danner 

grunnlag for behandlingen, eller med den registrertes 

uttrykkelige samtykke og med de spesifikke garantiene som er 

nevnt i artikkel 8 nr. 5 i direktiv 95/46/EF. 

Artikkel 17 

Sikkerhet 

1.  Kommisjonen skal sikre at IMI overholder de reglene 

om datasikkerhet som er vedtatt av Kommisjonen i henhold til 

artikkel 22 i forordning (EF) nr. 45/2001.  
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2.  Kommisjonen skal treffe nødvendige tiltak for å 

garantere sikkerheten for de personopplysningene som 

behandles i IMI, herunder passende tilgangskontroll og en 

sikkerhetsplan som løpende skal ajourføres. 

3.  Kommisjonen skal sikre at det ved en sikkerhetshendelse 

er mulig å kontrollere hvilke personopplysninger som er blitt 

behandlet i IMI, når, av hvem og for hvilket formål. 

4.  IMI-aktører skal treffe alle nødvendige saksbehandlings- 

og organisatoriske tiltak for å garantere sikkerheten for de 

personopplysningene som de behandler i IMI, i samsvar med 

artikkel 17 i direktiv 95/46/EF. 

KAPITTEL IV 

DE REGISTRERTES RETTIGHETER OG TILSYN 

Artikkel 18 

Informasjon til de registrerte samt gjennomsiktighet 

1.  IMI-aktører skal sikre at de registrerte raskest mulig 

underrettes om behandlingen av deres personopplysninger i 

IMI, og at de har tilgang til informasjon om sine rettigheter og 

om hvordan de utøves, herunder om identiteten og kontakt-

opplysningene til den behandlingsansvarlige eller dennes 

eventuelle representant, i samsvar med artikkel 10 eller 11 i 

direktiv 95/46/EF og nasjonal lovgivning som er i samsvar 

med nevnte direktiv. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre følgende informasjon 

på en måte som gjør at den er lett tilgjengelig: 

a)  informasjon om IMI i samsvar med artikkel 11 og 12 i 

forordning (EF) nr. 45/2001, på en klar og forståelig måte, 

b)  informasjon om aspektene ved vern av personopplysninger 

i forbindelse med prosedyrer for forvaltningssamarbeid i 

IMI som nevnt i artikkel 11 i denne forordning, 

c)  informasjon om unntak fra eller begrensninger i de 

registrertes rettigheter som nevnt i artikkel 20 i denne 

forordning, 

d)  typer av prosedyrer for forvaltningssamarbeid, vesentlige 

IMI-funksjoner og kategorier opplysninger som kan 

behandles i IMI, 

e)  en fullstendig liste over alle gjennomføringsrettsakter eller 

delegerte rettsakter om IMI som er vedtatt i henhold til 

denne forordning eller en annen unionsrettsakt, og en 

konsolidert utgave av vedlegget til denne forordning  

og senere endringer av forordningen ved andre 

unionsrettsakter. 

Artikkel 19 

Rett til innsyn, retting og sletting 

1.  IMI-aktører skal sikre at registrerte på en effektiv måte 

og i samsvar med nasjonal lovgivning kan utøve sin rett til 

innsyn i opplysninger om seg selv i IMI, og retten til å få 

unøyaktige eller ufullstendige opplysninger rettet og ulovlig 

behandlede opplysninger slettet. Den ansvarlige IMI-aktøren 

skal rette eller slette opplysninger så snart som mulig og 

senest 30 dager etter at anmodningen fra den registrerte er 

mottatt. 

2.  Dersom en registrert bestrider riktigheten eller 

lovligheten av opplysningene som er blokkert i henhold til 

artikkel 14 nr. 1, skal en merknad om dette registreres 

sammen med de riktige og rettede opplysningene. 

Artikkel 20 

Unntak og begrensninger 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen dersom de i 

nasjonal lovgivning i henhold til artikkel 13 i direktiv 

95/46/EF fastsetter unntak fra eller begrensninger i registrertes 

rettigheter som angitt i dette kapittel. 

Artikkel 21 

Tilsyn 

1.  Den eller de nasjonale tilsynsmyndighetene som 

oppnevnes i hver medlemsstat og tildeles fullmakter som 

omhandlet i artikkel 28 i direktiv 95/46/EF («nasjonal 

tilsynsmyndighet»), skal uavhengig overvåke at IMI-aktørene 

i deres medlemsstat behandler personopplysninger på lovlig 

måte og skal særlig sikre at de registrertes rettigheter i 

henhold til dette kapittel vernes i samsvar med denne 

forordning. 

2.  EUs datatilsyn skal overvåke og bestrebe seg på å sikre 

at Kommisjonens behandling av personopplysninger i sin 

egenskap av IMI-aktør utføres i samsvar med denne 

forordning. Oppgavene og fullmaktene som er omhandlet i 

artikkel 46 og 47 i forordning (EF) nr. 45/2001, får 

anvendelse. 

3.  De nasjonale tilsynsmyndigheter og EUs datatilsyn skal 

innenfor sine kompetanseområder sikre et samordnet tilsyn 

med IMI og med IMI-aktørenes bruk av IMI. 

4.  EUs datatilsyn kan etter behov innkalle de nasjonale 

tilsynsmyndighetene til møte med henblikk på å sikre et 

samordnet tilsyn med IMI og med IMI-aktørenes bruk av IMI, 

som nevnt i nr. 3. Kostnadene i forbindelse med slike møter 

skal bæres av EUs datatilsyn. Ytterligere arbeidsmetoder for 

dette formål, herunder saksbehandlingsregler, kan utvikles i 

fellesskap etter behov. En felles rapport om virksomheten skal 

sendes til Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen minst 

hvert tredje år. 

KAPITTEL V 

GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE FOR IMI 

Artikkel 22 

Nasjonal bruk av IMI 

1.  En medlemsstat kan bruke IMI med henblikk på 

forvaltningssamarbeid mellom vedkommende myndigheter 

innenfor dens territorium, i samsvar med nasjonal lovgivning, 

bare dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  det kreves ikke vesentlige endringer i de eksisterende 

prosedyrene for forvaltningssamarbeid,  
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b)  den nasjonale tilsynsmyndigheten er blitt underrettet om 

den planlagte bruken av IMI når dette kreves i henhold til 

nasjonal lovgivning, og 

c)  det fører ikke til at IMI vil fungere mindre effektivt for 

IMI-brukerne. 

2.  Når en medlemsstat har til hensikt å gjøre systematisk 

bruk av IMI for nasjonale formål, skal den underrette 

Kommisjonen om dette og søke om forhåndsgodkjenning. 

Kommisjonen skal undersøke om vilkårene fastsatt i nr. 1 er 

oppfylt. Når det er nødvendig, og i samsvar med denne 

forordning, skal medlemsstaten og Kommisjonen inngå en 

avtale der blant annet de tekniske, finansielle og 

organisatoriske ordningene i forbindelse med nasjonal bruk, 

herunder IMI-aktørenes ansvarsområder, fastsettes. 

Artikkel 23 

Utveksling av opplysninger med tredjestater 

1.  Opplysninger, herunder personopplysninger, kan 

utveksles gjennom IMI i henhold til denne forordning mellom 

IMI-aktører i Unionen og personer med tilsvarende stilling i 

en tredjestat bare dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  opplysningene behandles i henhold til en bestemmelse i 

en unionsrettsakt angitt i vedlegget, og en tilsvarende 

lovbestemmelse i tredjestaten, 

b)  opplysningene utveksles eller gjøres tilgjengelige i 

henhold til en internasjonal avtale som fastsetter følgende: 

i)  tredjestaten skal anvende en bestemmelse i en 

unionsrettsakt som er angitt i vedlegget, 

ii)  IMI skal brukes, og 

iii)  prinsippene og de nærmere reglene som gjelder for 

utvekslingen, og 

c)  vedkommende tredjestat sikrer et hensiktsmessig vern av 

personopplysninger i samsvar med artikkel 25 nr. 2 i 

direktiv 95/46/EF, herunder hensiktsmessige garantier for 

at de opplysningene som behandles i IMI, bare brukes for 

det formålet som de opprinnelig ble utvekslet for, og 

Kommisjonen har truffet en beslutning i samsvar med 

artikkel 25 nr. 6 i direktiv 95/46/EF. 

2.  Når Kommisjonen opptrer som IMI-aktør får artikkel 9 

nr. 1 og 7 i forordning (EF) nr. 45/2001 anvendelse på all 

utveksling av personopplysninger som behandles i IMI med 

personer med tilsvarende stilling i en tredjestat. 

3.  Kommisjonen skal offentliggjøre i Den europeiske 

unions Tidende en liste over tredjestater som er godkjent for 

utveksling av opplysninger, herunder personopplysninger, i 

samsvar med nr. 1, og som løpende skal ajourføres. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 24 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité 

skal være en komité i henhold til forordning (EU) 

nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 25 

Tilsyn og rapportering 

1.  Kommisjonen skal hvert år framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om hvordan IMI 

fungerer. 

2.  Kommisjonen skal innen 5. desember 2017 og deretter 

hvert femte år framlegge rapport for EUs datatilsyn om 

aspekter som gjelder vern av personopplysninger i IMI, 

herunder datasikkerhet. 

3.  Med henblikk på utarbeidingen av rapportene nevnt i 

nr. 1 og 2 skal medlemsstatene gi Kommisjonen alle 

opplysninger som er relevante for anvendelsen av denne 

forordning, herunder om anvendelsen i praksis av kravene til 

vern av personopplysninger som er fastsatt i denne forordning. 

Artikkel 26 

Kostnader 

1.  Kostnader til utvikling, fremmende tiltak, drift og 

vedlikehold av IMI skal finansieres over Den europeiske 

unions alminnelige budsjett, uten at ordningene i henhold til 

artikkel 22 nr. 2 berøres. 

2.  Med mindre annet er fastslått i en unionsrettsakt, skal 

kostnadene ved IMIs virksomhet på medlemsstatsplan, 

herunder til menneskelige ressurser som trengs til opplæring, 

fremmende tiltak og teknisk støtte (informasjonssentral) samt 

administrasjon av IMI på nasjonalt plan, bæres av den enkelte 

medlemsstat. 

Artikkel 27 

Oppheving 

Vedtak 2008/49/EF oppheves. 

Artikkel 28 

Effektiv gjennomføring 

Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å 

sikre at denne forordning gjennomføres effektivt av IMI-

aktørene. 

Artikkel 29 

Unntak 

1.  Uten hensyn til artikkel 4 i denne forordning kan IMI-

forsøksprosjektet som ble lansert 16. mai 2011 for å prøve ut 

IMIs egnethet for gjennomføring av artikkel 4 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF av 16. desember 

1996 om utsending av arbeidstakere i forbindelse med 

tjenesteyting(1), fortsette på grunnlag av de ordningene som 

ble etablert før denne forordnings ikrafttredelse.  

  

(1) EFT L 18 av 21.1.1997, s. 1. 
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2.  Uten hensyn til artikkel 8 nr. 3 og artikkel 12 første ledd 

bokstav a) og b) i denne forordning når det gjelder 

gjennomføringen av bestemmelsene om forvaltningssamarbeid i 

SOLVIT-rekommandasjonen gjennom IMI, kan Kommisjonens 

medvirkning i prosedyrer for forvaltningssamarbeid og den 

eksisterende muligheten for eksterne aktører fortsette på 

grunnlag av ordningene som ble etablert før denne forordnings 

ikrafttredelse. Perioden nevnt i artikkel 14 nr. 1 i denne 

forordning skal være på 18 måneder for personopplysninger 

som behandles i IMI med henblikk på anvendelsen av SOLVIT-

rekommandasjonen. 

3.  Uten hensyn til artikkel 4 nr. 1 i denne forordning kan 

Kommisjonen innlede et forsøksprosjekt for å vurdere om IMI 

er et effektivt, kostnadseffektivt og brukervennlig verktøy for 

gjennomføring av artikkel 3 nr. 4, 5 og 6 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse rettslige 

aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk 

handel, i det indre marked («Direktivet om elektronisk 

handel»)(1). Senest to år etter at forsøksprosjektet er innledet 

skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet 

  

(1) EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1. 

vurderingen nevnt i artikkel 4 nr. 2 i denne forordning, som 

også skal omfatte vekselvirkningen mellom forvaltnings-

samarbeidet innenfor systemet for forbrukervernsamarbeid som 

ble opprettet i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid 

mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av 

forbrukervernlovgivning («Forordningen om forbrukervern-

samarbeid»)(2) og innenfor IMI. 

4.  Uten hensyn til artikkel 14 nr. 1 i denne forordning skal 

perioder på høyst 18 måneder som er vedtatt på grunnlag av 

artikkel 36 i direktiv 2006/123/EF med hensyn til forvalt-

ningssamarbeid i henhold til kapittel VI i nevnte direktiv, 

fortsatt få anvendelse på det området. 

Artikkel 30 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(2) EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1. 

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

Utferdiget i Strasbourg 25. oktober 2012. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ A. D. MAVROYIANNIS 

 President President 

 _____ 
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VEDLEGG 

BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSSAMARBEID I UNIONSRETTSAKTER SOM GJENNOMFØRES 

GJENNOM IMI, SOM NEVNT I ARTIKKEL 3 

1.  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked(1): Kapittel 

VI artikkel 39 nr. 5 samt artikkel 15 nr. 7, med mindre det er gitt melding som fastsatt i sistnevnte artikkel i 

henhold til direktiv 98/34/EF. 

2.  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner(2): 

artikkel 8, artikkel 50 nr. 1, 2 og 3 og artikkel 56. 

3.  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EF av 9. mars 2011 om anvendelsen av pasientrettigheter ved 

helsetjenester over landegrensene(3): artikkel 10 nr. 4. 

4.  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1214/2011 av 16. november 2011 om yrkesmessig veitransport av 

kontanter i euro over landegrensene mellom medlemsstatene i euroområdet(4): artikkel 11 nr. 2. 

5.  Kommisjonsrekommandasjon av 7. desember 2001 om prinsipper for bruk av «SOLVIT» — problemløsningsnettet 

for det indre marked(5): Kapittel I og II. 

 ____________  

  

(1) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36. 

(2) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. 

(3) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45. 

(4) EUT L 316 av 29.11.2011, s. 1. 

(5) EFT L 331 av 15.12.2001, s. 79. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 14. februar 2014 

om et forsøksprosjekt for å gjennomføre forpliktelsene i forvaltningssamarbeidet fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF ved hjelp av informasjonssystemet for det indre 

marked 

(2014/89/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1024/2012 av 25. oktober 2012 om forvalt-

ningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre 

marked og om oppheving av kommisjonsvedtak 2008/49/EF 

(«IMI-forordningen»)(1), særlig artikkel 4 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Informasjonssystemet for det indre marked («IMI»), 

formelt opprettet ved IMI-forordningen, er en 

programvare som er tilgjengelig via internett, utviklet 

av Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene, for 

å bistå medlemsstatene i den praktiske gjennom-

føringen av de krav om informasjonsutveksling som er 

fastsatt i unionsrettsakter som gjelder det indre 

marked, ved å sørge for en sentralisert kommunika-

sjonsordning som letter informasjonsutveksling og 

gjensidig bistand over grensene. 

2) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF(2) 

fastsettes visse felles regler for sertifisering av 

lokomotivførere for å fjerne nasjonale forskjeller og 

dermed bidra til målene for Unionens politikk med 

hensyn til fri bevegelighet for arbeidstakere, etable-

ringsretten og adgangen til å yte tjenester i forbindelse 

med den felles transportpolitikken, slik at det blir 

enklere for lokomotivførere å forflytte seg fra en 

medlemsstat til en annen. Dette omfatter særlig 

sammenkoplingen av nasjonale registre for førerbeviser 

og sertifikater. 

3) Det europeiske jernbanebyrå (ERA), som ble opprettet 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 881/2004(3), skal støtte Kommisjonen når det 

gjelder å sikre en harmonisert modell for 

samtrafikkevne og sikkerhet på jernbaneområdet i 

Unionen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 45 av 15.2.2014, 

s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2015 av 

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle 

tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 42 av 4.8.2016, s. 55. 

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF av.23. oktober 2007 

om sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver og tog 

på jernbanenettet i Fellesskapet (EUT L 315 av 3.12.2007, s. 51). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av  

29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå 

(«byråforordningen») (EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1). 

4) I henhold til en forundersøkelse av hvordan registre 

over førerbevis og tilleggssertifikater kan virke 

sammen, som ble gjennomført av ERA og vedtatt 

2. april 2013, ble IMI ansett som et egnet verktøy til å 

gjennomføre informasjonsutveksling mellom nasjonale 

førerbevisregistre, og det ble anbefalt å gjennomføre et 

forsøksprosjekt. 

5) I kommisjonsvedtak 2010/17/EF(4) fastsettes at Det 

europeiske jernbanebyrå er ansvarlig for å overvåke 

forsøksprosjektet og rapportere om hvordan det 

fungerer. I henhold til IMI-forordningen skal Kommi-

sjonen vurdere resultatet av forsøksprosjektet. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for informasjonssystemet for 

det indre marked — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Forsøksprosjektets virkeområde og formål 

For å prøve ut hvordan informasjonssystemet for det indre 

marked («IMI») virker med henblikk på å gjennomføring av 

bestemmelsene angitt i artikkel 4 og 5, skal Kommisjonen 

gjennomføre et forsøksprosjekt. 

Artikkel 2 

Vedkommende myndigheter 

I denne beslutning menes med medlemsstatenes myndigheter 

de myndigheter som er nevnt i artikkel 16 i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2004/49/EF(5) (heretter kalt «vedkommende 

myndigheter»).  

  

(4) Kommisjonsvedtak 2010/17/EF av 29. oktober 2009 om vedtakelse 

av grunnleggende parametrer for registre over lokomotiv-

førerbeviser og komplementære sertifikater i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF (EUT L 8 av 

13.1.2010, s. 17). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 

om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av 

rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 

2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, 

innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og 

sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet) (EUT L 164 

av 30.4.2004, s. 44). 

2019/EØS/77/46 
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Artikkel 3 

Overvåking og rapportering 

For at Det europeiske jernbanebyrå skal kunne utføre 

oppgavene knyttet til overvåking og rapportering som er fastsatt 

i artikkel 3 nr. 2 i beslutning 2010/17/EF, vil Kommisjonen 

stille statistikk og opplysninger om bruken av IMI til 

disposisjon for Byrået. 

Artikkel 4 

Forvaltningssamarbeid mellom vedkommende 

myndigheter 

1.  I forbindelse med forsøksprosjektet skal IMI brukes av 

vedkommende myndigheter til utveksling av de opplysninger 

som er angitt i følgende bestemmelser: 

a)  artikkel 22 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2007/59/EF, 

sammenholdt med nr. 4 og nr. 5 i vedlegg I til beslutning 

2010/17/EF, 

b)  artikkel 29 nr. 2 i direktiv 2007/59/EF, 

c)  artikkel 29 nr. 3 i direktiv 2007/59/EF, 

d)  artikkel 29 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2007/59/EF for 

anmodninger om ytterligere kontroll eller tilbakekalling. 

2.  Forvaltningssamarbeid i henhold til nr. 1 skal gjennom-

føres i henhold til prosedyren angitt i vedlegg I. 

Artikkel 5 

Forvaltningssamarbeid mellom vedkommende 

myndigheter og Kommisjonen 

1.  I forbindelse med forsøksprosjektet skal IMI brukes av 

vedkommende myndigheter og innbyrdes mellom nevnte 

vedkommende myndigheter og Kommisjonen for utveksling 

av de opplysninger som er angitt i følgende bestemmelser: 

a)  artikkel 29 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2007/59/EF for 

opplysninger til Kommisjonen og andre vedkommende 

myndigheter, 

b)  artikkel 29 nr. 4 bokstav c) i direktiv 2007/59/EF for 

opplysninger til Kommisjonen og andre vedkommende 

myndigheter, 

c)  artikkel 29 nr. 4 annet ledd i direktiv 2007/59/EF for 

opplysninger til Kommisjonen og andre vedkommende 

myndigheter, 

d)  artikkel 29 nr. 5 i direktiv 2007/59/EF for henvisning til 

Kommisjonen. 

2.  Forvaltningssamarbeid i henhold til nr. 1 skal gjennom-

føres i henhold til prosedyren angitt i vedlegg II. 

Artikkel 6 

Vurdering 

1.  Kommisjonen vil foreta en vurdering av forsøksprosjektet 

for å avgjøre om målet som er fastsatt i artikkel 1, er nådd, og 

framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet senest tre 

år etter oppstart, idet det tas hensyn til følgende kriterier: 

a)  vern av personopplysninger, 

b)  kostnadseffektivitet, 

c)  effektive oversettelsesfunksjoner, 

d)  brukervennlighet, 

e)  generell brukertilfredshet. 

2.  Vurderingen av forsøksprosjektet skal bygge på 

statistiske opplysninger hentet fra IMI og på tilbakemelding 

fra deltakerne, herunder minst én brukerundersøkelse på 

nettet, rettet mot vedkommende myndigheter. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 14. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 243/2012/EU 

av 14. mars 2012 

om opprettelse av et flerårig program for radiospektrumpolitikk(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(rammedirektivet)(3) kan Kommisjonen framlegge 

forslag til regelverk for Europaparlamentet og Rådet om 

opprettelse av flerårige programmer for radiospekt-

rumpolitikk. I disse programmene bør det fastsettes 

politiske retningslinjer og mål for den strategiske 

planleggingen og harmoniseringen av bruk av spektrum 

i samsvar med direktivene som får anvendelse på 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester. Disse 

politiske retningslinjene og målene bør omhandle 

tilgang til og effektiv bruk av spektrum som er 

nødvendig for det indre markeds opprettelse og 

virkemåte. Programmet for radiospektrumpolitikk 

(heretter kalt «programmet») bør støtte målene og de 

grunnleggende tiltakene som er omhandlet i kommi-

sjonsmeldingen av 3. mars 2010 om Europa 2020-

strategien og kommisjonsmeldingen av 26. august 2010 

om en digital dagsorden for Europa, og som er blant de 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 21.3.2012, s. 7, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informa-

sjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 56. 

(1) EUT C 107 av 6.4.2011, s. 53. 

(2) Europaparlamentets holdning av 11. mai 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling 

av 13. desember 2011 (EUT C 46 E av 17.2.2012, s. 1). 

Europaparlamentets holdning av 15. februar 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT). 

(3) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33. 

50 prioriterte tiltakene i kommisjonsmeldingen av 

11. november 2010 om veien mot en akt for det indre 

marked. 

2) Denne beslutning bør ikke berøre eksisterende unions-

rett, særlig ikke europaparlaments- og rådsdirektiv 

1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr og 

teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets 

samsvar(4), europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/19/EF av 7. mars 2002 om tilgang til og sam-

trafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett og 

tilhørende ressurser (tilgangsdirektivet)(5), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/20/EF av  

7. mars 2002 om tillatelse for elektroniske kommunika-

sjonsnett og -tjenester (tillatelsesdirektivet)(6), direktiv 

2002/21/EF og europaparlaments- og rådsvedtak 

nr. 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for 

radiospektrumpolitikk i Det europeiske fellesskap 

(radiospektrumvedtaket)(7). Denne beslutning bør heller 

ikke berøre tiltak truffet på nasjonalt plan i samsvar med 

unionsretten for å ivareta mål av allmenn interesse, 

særlig i forbindelse med fastsettelse av regler for 

innhold og audiovisuell politikk, eller medlemsstatenes 

rett til å tilrettelegge og bruke sitt spektrum til formål 

som gjelder offentlig orden, offentlig sikkerhet og 

forsvar. 

3) Spektrum er en offentlig nøkkelressurs for viktige 

sektorer og tjenester, herunder mobilkommunikasjon, 

trådløs bredbåndskommunikasjon og satellittkom-

munikasjon, fjernsyns- og radiokringkasting, transport, 

radiolokalisering og anvendelser som alarmer, 

fjernkontroller, høreapparater, mikrofoner og medisinsk 

utstyr. Det inngår i offentlige tjenester som sikkerhets-

tjenester, herunder sivil beredskap, og vitenskapelig 

virksomhet som meteorologi, jordobservasjon, radio-

astronomi og romforskning. Lett tilgang til spektrum 

spiller også en rolle når det gjelder å gi tilgang til 

elektronisk kommunikasjon, særlig for borgere og 

foretak i fjerntliggende og tynt befolkede områder, for 

eksempel landdistrikter eller øyer. Reguleringstiltak med 

hensyn til spektrum har derfor økonomiske, sikkerhets-

messige, helsemessige, samfunnsmessige, kulturelle, 

vitenskapelige, sosiale, miljømessige og tekniske 

konsekvenser.  

  

(4) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10. 

(5) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7. 

(6) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21. 

(7) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

2019/EØS/77/47 
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4) Det bør innføres en ny økonomisk og sosial tilnærming 

til forvaltning, tildeling og bruk av spektrum. I denne 

tilnærmingen bør det legges særlig vekt på spekt-

rumpolitikk, med sikte på å sikre større spektrum-

effektivitet, bedre frekvensplanlegging og vern mot 

konkurransebegrensende atferd. 

5) Den strategiske planleggingen og harmoniseringen av 

spektrumbruk på unionsplan bør styrke det indre 

marked for tjenester og utstyr for trådløs elektronisk 

kommunikasjon samt annen unionspolitikk som krever 

bruk av spektrum, og dermed gi nye muligheter for 

nyskaping og sysselsetting og samtidig bidra til 

økonomisk oppgang og sosial integrasjon i hele 

Unionen, samtidig som det tas hensyn til den store 

samfunnsmessige, kulturelle og økonomiske verdien 

av spektrum. 

6) Harmonisering av egnet spektrumbruk kan også 

forbedre kvaliteten på tjenestene som tilbys via 

elektronisk kommunikasjon, og er avgjørende for å 

skape stordriftsfordeler som senker både kostnadene ved 

utbygging av trådløse nett og prisen på trådløst utstyr for 

forbrukerne. Unionen trenger derfor et politisk program 

som omfatter det indre marked på alle områder av 

Unionens politikk som innebærer bruk av spektrum, for 

eksempel politikk på områdene elektronisk kommuni-

kasjon, forskning, teknologisk utvikling og romvirk-

somhet, transport, energi og audiovisuelle tjenester. 

7) Programmet bør fremme konkurranse og bidra til å 

legge grunnlaget for et virkelig digitalt indre marked. 

8) Programmet bør særlig støtte Europa 2020-strategien, 

med tanke på de trådløse tjenestenes enorme potensial til 

å fremme en kunnskapsbasert økonomi, utvikle og 

hjelpe sektorer som er avhengige av informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi, og redusere den digitale 

kløften. Den økende bruken særlig av audiovisuelle 

medietjenester og nettinnhold øker etterspørselen etter 

hastighet og dekning. Programmet er også et grunnleg-

gende tiltak i den digitale dagsorden for Europa, som har 

som formål å sikre rask internettilgang via bredbånd i en 

framtidig nett- og kunnskapsbasert økonomi, med et 

ambisiøst mål om allmenn bredbåndsdekning. Å legge 

til rette for høyest mulig bredbåndshastighet og størst 

mulig bredbåndskapasitet via kabelnett og trådløst nett 

bidrar til å nå målet om tilgang til bredbånd med en 

hastighet på minst 30 Mbps innen 2020 for alle og til 

bredbånd med en hastighet på minst 100 Mbps for minst 

halvparten av husholdningene i Unionen, er viktig for å 

fremme økonomisk vekst og global konkurranseevne og 

nødvendig for å oppnå de bærekraftige økonomiske og 

sosiale fordelene ved et digitalt indre marked. Program-

met bør også støtte og fremme annen sektorpolitikk i 

Unionen, for eksempel et bærekraftig miljø og 

økonomisk og sosial integrasjon for alle unionsborgere. 

Med tanke på hvor viktig trådløse anvendelser er for 

nyskaping, er programmet også et sentralt initiativ til 

støtte for Unionens politikk for nyskaping. 

9) Programmet bør danne grunnlaget for en utvikling der 

Unionen kan innta en ledende rolle når det gjelder 

trådløs bredbåndshastighet, mobilitet, dekning og 

kapasitet. En slik ledende rolle er avgjørende for å 

opprette et konkurransebasert digitalt indre marked 

som skal åpne det indre marked for alle unionsborgere. 

10) I programmet bør det fastsettes veiledende prinsipper og 

mål fram til 2015 for medlemsstatene og Unionens 

institusjoner og angis særlige gjennomføringsinitiativer. 

Selv om spektrumforvaltningen fortsatt i stor grad er et 

nasjonalt ansvarsområde, bør den foregå i samsvar med 

gjeldende unionsrett og muliggjøre tiltak for å 

gjennomføre Unionens politikk. 

11) I programmet bør det også tas hensyn til vedtak 

nr. 676/2002/EF og den tekniske sakkunnskapen til 

Den europeiske post- og telekonferanse (heretter kalt 

«CEPT»), slik at unionspolitikk som berører spektrum, 

og som Europaparlamentet og Rådet er enige om, kan 

gjennomføres ved hjelp av tekniske gjennomførings-

tiltak, idet det bemerkes at slike tiltak kan treffes når 

det er nødvendig for å gjennomføre allerede eksis-

terende unionspolitikk. 

12) Lett tilgang til spektrum kan kreve nye typer tillatelser, 

for eksempel kollektiv bruk av spektrum eller deling 

av infrastruktur, og anvendelsen av disse i Unionen 

kan lettes ved å identifisere beste praksis, oppmuntre 

til informasjonsutveksling og fastsette visse felles eller 

konvergerende vilkår for bruk av spektrum. Generelle 

tillatelser, som er den minst krevende typen av 

tillatelse, er av særlig interesse der det ikke er risiko 

for at interferens skal hindre utviklingen av andre 

tjenester. 

13) Såkalt kognitiv teknologi er fortsatt under teknisk 

utvikling, men den bør allerede nå utforskes ytterligere, 

herunder ved å lette deling basert på geolokalisering. 

14) Handel med rettigheter til bruk av spektrum kombinert 

med fleksible bruksvilkår kan fremme den økonomiske 

veksten vesentlig. Handel med frekvensbånd der 

fleksibel bruk allerede er innført gjennom unionsretten, 

bør derfor umiddelbart tillates i henhold til direktiv 

2002/21/EF. Utveksling av beste praksis når det gjelder 

tillatelsesvilkår og -prosedyrer for slike frekvensbånd, 

og felles tiltak for å hindre akkumulering av rettigheter 

til bruk av spektrum som kan skape dominerende 

stillinger, samt utilbørlig unnlatelse av å utnytte slike 

rettigheter, vil lette samordnet innføring av disse 

tiltakene i alle medlemsstater og kjøp av slike rettigheter 
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overalt i Unionen. Kollektiv (eller delt) bruk av 

spektrum – der et ubestemt antall uavhengige brukere 

og/eller innretninger får tilgang til spektrum i samme 

frekvensområde på samme tid og i et bestemt geografisk 

område på klart definerte vilkår – bør fremmes der det er 

relevant, uten at det berører bestemmelsene i direktiv 

2002/20/EF om elektroniske kommunikasjonsnett og  

-tjenester. 

15) I den digitale dagsorden for Europa understrekes det at 

trådløst bredbånd er et viktig middel for å øke 

konkurransen, valgmulighetene for forbrukerne og 

tilgangen i landdistrikter og andre områder der 

utbygging av kabelnett for bredbånd er vanskelig eller 

ikke økonomisk gjennomførbart. Spektrumforvaltningen 

kan imidlertid påvirke konkurransen ved at markeds-

deltakernes rolle- og maktfordeling endres, for eksempel 

dersom nåværende brukere får urettmessige kon-

kurransefortrinn. Begrenset spektrumtilgang, særlig når 

egnet spektrum blir en knapp ressurs, kan skape 

etableringshindringer for nye tjenester eller anvendelser 

og hindre nyskaping og konkurranse. Kjøp av nye 

rettigheter til bruk av spektrum, herunder gjennom 

overdragelse eller utleie av spektrum eller andre 

transaksjoner mellom brukere, og innføring av nye 

fleksible kriterier for spektrum kan påvirke den 

nåværende konkurransesituasjonen. Medlemsstatene bør 

derfor treffe egnede reguleringstiltak på forhånd eller i 

ettertid (for eksempel tiltak for å endre eksisterende 

rettigheter, forby visse kjøp av rettigheter til bruk av 

spektrum, innføre vilkår knyttet til hamstring og effektiv 

bruk av spektrum, slik som de som er omhandlet i 

direktiv 2002/21/EF, begrense mengden av spektrum 

som er tilgjengelig for hvert foretak, eller hindre 

overdreven akkumulering av rettigheter til bruk av 

spektrum) for å unngå konkurransevridning, i tråd med 

prinsippene som ligger til grunn for direktiv 2002/20/EF 

og rådsdirektiv 87/372/EØF av 25. juni 1987 om 

avsetting av frekvensbånd for samordnet innføring av et 

felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommuni-

kasjonssystem i Fellesskapet(1) («GSM-direktivet»). 

16) Opprettelse av en fortegnelse over eksisterende bruk av 

spektrum sammen med en analyse av teknologiske 

utviklingstrekk og framtidige behov for og etterspørsel 

etter spektrum, særlig i området mellom 400 MHz og 

6 GHz, bør gjøre det mulig å identifisere frekvensbånd 

der effektiviteten kan forbedres og deling av spektrum 

kan være aktuelt, til fordel for både kommersiell og 

offentlig sektor. Metoden for å opprette og vedlikeholde 

en fortegnelse over eksisterende bruk av spektrum bør ta 

behørig hensyn til den administrative byrden for 

forvaltningene og ha som mål å gjøre denne byrden 

minst mulig. Derfor bør opplysningene framlagt av 

medlemsstatene i henhold til kommisjonsvedtak 

2007/344/EF av 16. mai 2007 om harmonisert tilgang til 

  

(1) EFT L 196 av 17.7.1987, s. 85. 

opplysninger om bruk av spektrum innenfor 

Fellesskapet(2) fullt ut tas i betraktning ved utarbeiding 

av metoden for å opprette en fortegnelse over 

eksisterende bruk av spektrum. 

17) Harmoniserte standarder i henhold til direktiv 

1999/5/EF er nødvendige for å oppnå effektiv bruk av 

spektrum og bør ta hensyn til lovbestemte delingsvilkår. 

Europeiske standarder for elektrisk og elektronisk utstyr 

som ikke er radioutstyr, bør også utarbeides på en slik 

måte at forstyrrelser i bruken av spektrum unngås. Den 

samlede virkningen av den økende mengden og 

tettheten av radioutstyr og -anvendelser sammen med de 

mange forskjellige bruksområdene for spektrum 

utfordrer de nåværende metodene for interferens-

håndtering. Disse bør derfor undersøkes og vurderes på 

nytt sammen med mottakeregenskaper og mer avanserte 

mekanismer for å unngå interferens. 

18) Medlemsstatene bør, dersom det er relevant, kunne 

innføre kompensasjonstiltak knyttet til omstillingskost-

nader. 

19) I samsvar med målene i den digitale dagsorden for 

Europa vil trådløst bredbånd kunne bidra betydelig til 

økonomisk oppgang og vekst dersom tilstrekkelig 

spektrum stilles til rådighet, rettigheter til bruk av 

spektrum tildeles raskt, og det tillates å handle med 

spektrum for å tilpasse seg markedsutviklingen. I 

henhold til den digitale dagsorden for Europa bør alle 

unionsborgere ha tilgang til bredbånd med en hastighet 

på minst 30 Mbps innen 2020. Spektrum som allerede 

omfattes av eksisterende kommisjonsvedtak, bør derfor 

stilles til rådighet i samsvar med vilkårene i de 

vedtakene. Med forbehold for etterspørselen i markedet 

bør tillatelsesprosessen gjennomføres i samsvar med 

direktiv 2002/20/EF innen 31. desember 2012 for 

jordbasert kommunikasjon, for å sikre lett tilgang til 

trådløst bredbånd for alle, særlig i frekvensbåndene 

utpekt ved kommisjonsvedtak 2008/411/EF(3), 

2008/477/EF(4) og 2009/766/EF(5). Satellittbasert 

bredbåndstilgang kan være en rask og gjennomførbar 

løsning for å supplere jordbaserte bredbåndstjenester og 

sikre dekning i Unionens mest fjerntliggende områder. 

  

(2) EUT L 129 av 17.5.2007, s. 67. 

(3) Kommisjonsvedtak 2008/411/EF av 21. mai 2008 om harmonise-

ring av frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz for jordbaserte systemer 

som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet 

(EUT L 144 av 4.6.2008, s. 77). 

(4) Kommisjonsvedtak 2008/477/EF av 13. juni 2008 om harmonise-

ring av frekvensbåndet 2 500–2 690 MHz for jordbaserte systemer 

som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet 

(EUT L 163 av 24.6.2008, s. 37). 

(5) 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(EUT L 274 av 20.10.2009, 

s. 32). 
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20) Der det er hensiktsmessig, bør det innføres mer fleksible 

regler for bruk av spektrum for å fremme nyskaping  

og bredbåndsforbindelser med høy hastighet, som  

gjør at foretak kan redusere kostnadene og øke 

konkurranseevnen, og gjør det mulig å utvikle nye 

interaktive nettjenester, for eksempel innenfor 

utdanning, helse og tjenester av allmenn interesse. 

21) En situasjon der nesten 500 millioner mennesker i 

Europa har tilgang til bredbånd med høy hastighet, vil 

bidra til å utvikle det indre marked og skape en kritisk 

masse av brukere som er unik i verdenssammenheng, 

der alle regioner får nye muligheter, hver bruker gis en 

merverdi, og Unionen får kapasitet til å bli en 

verdensledende kunnskapsbasert økonomi. Rask 

utbygging av bredbånd er derfor avgjørende for 

utviklingen av europeisk produktivitet og framveksten 

av nye og små foretak som kan bli ledende i ulike 

sektorer, for eksempel innen helse, produksjon og 

tjenesteyting. 

22) Den internasjonale teleunion (ITU) anslo i 2006 at det 

framtidige behovet for spektrumbåndbredde for 

utviklingen av IMT-2000- (International Mobile 

Telecommunications-2000) og IMT-Advanced-systemer 

(dvs. 3G- og 4G-mobilkommunikasjon) ville være 

mellom 1 280 og 1 720 MHz i 2020 for den 

kommersielle mobilindustrien i hver ITU-region, 

herunder Europa. Det bør bemerkes at det laveste tallet 

(1 280 MHz) er høyere enn behovet i noen stater. 

Dessuten finnes det noen stater der behovet er større enn 

det høyeste tallet (1 720 MHz). Begge disse tallene 

omfatter spektrum som allerede er i bruk, eller som er 

planlagt brukt, til Pre-IMT-systemer, IMT-2000 og 

forbedringer av dette. Dersom det ikke frigjøres 

nødvendig spektrum, helst på en harmonisert måte på 

verdensplan, vil nye tjenester og økonomisk vekst bli 

hindret av kapasitetsbegrensninger i mobilnettene. 

23) 800 MHz-båndet (790–862 MHz) er optimalt for å 

dekke store områder med trådløse bredbåndstjenester. 

Med utgangspunkt i harmoniseringen av tekniske 

vilkår i henhold til beslutning 2010/267/EU og 

kommisjonsrekommandasjonen av 28. oktober 2009 

om hvordan den digitale dividende i Den europeiske 

union lettere kan frigjøres(1), der det ble oppfordret til 

å avslutte analog kringkasting innen 1. januar 2012, og 

med tanke på den raske utviklingen i nasjonale regler, 

bør dette frekvensbåndet i prinsippet stilles til rådighet 

for elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen 

innen 2013. På lang sikt kan det tenkes at ytterligere 

spektrum stilles til rådighet på bakgrunn av resultatene 

av en analyse av teknologiske utviklingstrekk og 

framtidige behov for og etterspørsel etter spektrum. 

Med tanke på at 800 MHz-båndet har kapasitet til å 

sende over store områder, kan det eventuelt knyttes 

dekningskrav til rettigheter. 

  

(1) EUT L 308 av 24.11.2009, s. 24. 

24) Økte muligheter for trådløst bredbånd er avgjørende 

for å gi kultursektoren nye distribusjonsplattformer og 

baner dermed veien for en vellykket framtidig 

utvikling av denne sektoren. 

25) Trådløse tilgangssystemer, herunder radiobaserte 

lokalnett, kan vokse ut av det lisensfrie spekteret de er 

tildelt. Behovet og mulighetene for å utvide tildelingene 

av lisensfritt spektrum for trådløse tilgangssystemer, 

herunder radiobaserte lokalnett, i 2,4 GHz og 5 GHz bør 

vurderes på grunnlag av fortegnelsen over eksisterende 

bruk av og nye behov for spektrum, og avhengig av 

bruken av spektrum til andre formål. 

26) Samtidig som kringkasting fortsatt vil være en viktig 

plattform for distribusjon av innhold, ettersom det 

fortsatt er den mest økonomiske plattformen for 

massedistribusjon, gir bredbånd via kablet og trådløst 

nett og andre nye tjenester nye muligheter for kultur-

sektoren til å utvide utvalget av distribusjonsplattformer, 

tilby tjenester på bestilling og utnytte det økonomiske 

potensialet som ligger i den store økningen i datatrafikk. 

27) For å fokusere på prioriteringene i det flerårige program-

met bør medlemsstatene og Kommisjonen samarbeide 

for å støtte og oppnå målet om å gjøre Unionen i stand 

til å bli ledende innen trådløse bredbåndstjenester for 

elektronisk kommunikasjon, ved å frigjøre tilstrekkelig 

spektrum i kostnadseffektive frekvensbånd til å gjøre 

disse tjenestene bredt tilgjengelige. 

28) Ettersom en felles tilnærming og stordriftsfordeler er 

avgjørende for å utvikle bredbåndskommunikasjon i 

hele Unionen og hindre konkurransevridning og 

markedsoppsplitting blant medlemsstatene, bør visse 

former for beste praksis når det gjelder tillatelsesvilkår 

og -prosedyrer, identifiseres av medlemsstatene og 

Kommisjonen i fellesskap. Slike vilkår og fram-

gangsmåter kan omfatte dekningskrav, spektrum-

blokkstørrelse, tidspunkt for tildeling av rettigheter, 

tilgang til virtuelle mobilnettilbydere og gyldighetstiden 

for rettigheter til bruk av spektrum. På bakgrunn av den 

betydningen handel med spektrum har for å fremme en 

mer effektiv bruk av spekteret og utvikle det indre 

marked for trådløst utstyr og trådløse tjenester, bør disse 

vilkårene og framgangsmåtene gjelde for frekvensbånd 

som er avsatt til trådløs kommunikasjon, og som det er 

tillatt å overdra eller leie ut bruksrettigheter til. 

29) Det kan bli behov for ytterligere spektrum til andre 

sektorer, som transport (til sikkerhets-, informasjons- og 

styringssystemer), forskning og utvikling (FoU),  

e-helse, e-integrasjon og om nødvendig sivil beredskap 

og katastrofehjelp, ettersom de i økende grad bruker 

video- og dataoverføring for å kunne tilby tjenester raskt 

og effektivt. Optimering av synergieffektene mellom 

spektrumpolitikk og FoU-virksomhet og undersøkelser 

av radiokompatibilitet mellom ulike spektrumbrukere 

bør bidra til økt nyskaping. Resultater fra forskning 

innenfor rammen av det sjuende rammeprogrammet for 
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forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon 

(2007–2013) krever dessuten en undersøkelse av 

spektrumbehovene til prosjekter som kan ha et stort 

økonomisk potensial eller investeringspotensial, særlig 

for små og mellomstore bedrifter, for eksempel kognitiv 

radio eller e-helse. Det bør også sikres tilstrekkelig vern 

mot skadelig interferens for å støtte FoU-virksomhet og 

vitenskapelig virksomhet. 

30) I Europa 2020-strategien fastsettes det miljømål for en 

bærekraftig, energieffektiv og konkurransedyktig 

økonomi, for eksempel et mål om å øke energieffek-

tiviteten med 20 % innen 2020. Informasjons- og 

kommunikasjonsteknologisektoren spiller en nøkkel-

rolle, noe som blir framhevet i den digitale dagsorden 

for Europa. Foreslåtte tiltak omfatter en raskere 

utbygging i hele Unionen av intelligente energifor-

valtningssystemer (smarte nett og smarte målere) som 

bruker kommunikasjonskapasitet for å minske 

energiforbruket, og utvikling av intelligente transport-

systemer og intelligent trafikkstyring for å redusere 

karbondioksidutslippet fra transportsektoren. Effektiv 

bruk av spektrumteknologi kan også bidra til å minske 

radioutstyrets energiforbruk og begrense miljø-

virkningene i landdistrikter og fjerntliggende områder. 

31) I en samstemt tilnærming til spektrumtillatelser i 

Unionen bør det fullt ut tas hensyn til vernet av 

folkehelsen mot elektromagnetiske felt, som er vesentlig 

for borgernes velferd. Samtidig som rådsre-

kommandasjon 1999/519/EF av 12. juli 1999 om 

begrensning av eksponering av allmennheten for 

elektromagnetiske felt (0 Hz–300 GHz)(1) overholdes, 

er det viktig å sikre konstant overvåking av spektrum-

brukens ioniserende og ikke-ioniserende virkninger på 

helsen, herunder faktiske kumulative virkninger av at et 

økende antall utstyrstyper bruker spektrum i ulike 

frekvenser. 

32) Vesentlige mål av allmenn interesse, for eksempel 

sikkerhet for liv, krever samordnede tekniske løsninger 

for at sikkerhets- og nødmeldingstjenester skal fungere 

mellom medlemsstatene. Tilstrekkelig spektrum bør 

stilles til rådighet på ensartet grunnlag for utvikling av 

og fri bevegelighet for sikkerhetstjenester og -utstyr og 

utvikling av nyskapende felleseuropeiske eller 

samvirkende sikkerhets- og nødmeldingstjenester. 

Undersøkelser har vist at det er behov for ytterligere 

harmonisert spektrum under 1 GHz for å tilby mobile 

bredbåndstjenester knyttet til sivil beredskap og 

katastrofehjelp i hele Unionen i løpet av de neste fem til 

ti årene. 

33) Regler for spektrum har betydelige tverrnasjonale eller 

internasjonale dimensjoner på grunn av sprednings-

egenskaper, den internasjonale karakteren til markeder 

  

(1) EUT L 199 av 30.7.1999, s. 59. 

som er avhengige av radiobaserte tjenester, og behovet 

for å unngå skadelig interferens mellom stater. 

34) I henhold til rettspraksis ved Den europeiske unions 

domstol er det viktig å sørge for nært samarbeid 

mellom medlemsstatene og Unionens institusjoner når 

innholdet i en internasjonal avtale faller delvis inn 

under myndighetsområdet til Unionen og delvis inn 

under myndighetsområdet til medlemsstatene. Denne 

plikten til å samarbeide, som framgår av godt etablert 

rettspraksis, følger av prinsippet om at Unionen og 

dens medlemsstater i internasjonal sammenheng 

opptrer som en enhet. 

35) Medlemsstatene kan også ha behov for støtte i 

forbindelse med bilaterale forhandlinger med Unionens 

nabostater om samordning av frekvenser, herunder 

kandidatstater eller tiltredende stater, for å oppfylle sine 

forpliktelser i henhold til unionsretten knyttet til 

spørsmål om samordning av frekvenser. Dette bør også 

bidra til å unngå skadelig interferens og forbedre 

sprektrumeffektiviteten og konvergensen i spektrum-

bruken også utenfor Unionens grenser. 

36) For å nå målene i denne beslutning er det viktig å 

forbedre den nåværende institusjonelle rammen for 

samordning av spektrumpolitikk og -forvaltning på 

unionsplan, herunder i spørsmål med direkte innvirkning 

på to eller flere medlemsstater, samtidig som det fullt ut 

tas hensyn til nasjonale forvaltningers myndighet og 

sakkunnskap. Det er også viktig med samarbeid  

og samordning mellom standardiseringsorganer, 

forskningsinstitusjoner og CEPT. 

37) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne beslutning bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Denne myndighet bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse 

av allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennom-

føringsmyndighet(2). 

38) Ettersom målene for denne beslutning, som er å 

opprette et flerårig program for radiospektrumpolitikk, 

ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 

derfor på grunn av det foreslåtte tiltakets omfang bedre 

kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i 

samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 

5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går denne beslutning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå disse målene.  

  

(2) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 
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39) Kommisjonen bør avgi rapport til Europaparlamentet 

og Rådet om de resultatene som er oppnådd ved 

anvendelsen av denne beslutning, samt om planlagte 

framtidige tiltak. 

40) Ved utarbeidingen av sitt forslag har Kommisjonen tatt 

størst mulig hensyn til uttalelsen fra gruppen for 

radiospektrumpolitikk opprettet ved kommisjons-

beslutning 2002/622/EF(1), 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Ved denne beslutning opprettes et flerårig program for 

radiospektrumpolitikk for strategisk planlegging og harmonise-

ring av bruken av spektrum for å sikre det indre markeds 

virkemåte på de områdene av Unionens politikk som innebærer 

bruk av spektrum, for eksempel politikk på områdene 

elektronisk kommunikasjon, forskning, teknologisk utvikling og 

romvirksomhet, transport, energi og audiovisuelle tjenester. 

Denne beslutning berører ikke tilgjengeligheten av tilstrekkelig 

spektrum til andre områder av Unionens politikk, for eksempel 

sivil beredskap og katastrofehjelp og den felles sikkerhets- og 

forsvarspolitikk. 

2.  Denne beslutning berører ikke gjeldende unionsrett, 

særlig ikke direktiv 1999/5/EF, 2002/20/EF og 2002/21/EF, 

eller, med forbehold for artikkel 6 i denne beslutning, 

beslutning nr. 676/2002/EF, eller tiltak truffet på nasjonalt 

plan i samsvar med unionsretten. 

3.  Denne beslutning berører ikke tiltak truffet på nasjonalt 

plan i fullt samsvar med unionsretten for å nå mål av allmenn 

interesse, særlig ikke tiltak som gjelder regulering av innhold 

og audiovisuell politikk. 

Denne beslutning berører ikke medlemsstatenes rett til å 

tilrettelegge og bruke sitt spektrum til formål som gjelder 

offentlig orden, offentlig sikkerhet og forsvar. Dersom denne 

beslutning eller tiltak som vedtas i henhold til den for 

frekvensbåndene angitt i artikkel 6, påvirker spektrum som en 

medlemsstat bruker utelukkende og direkte for formål som 

gjelder dens offentlige sikkerhet og forsvar, kan medlems-

staten, i nødvendig omfang, fortsette å bruke dette frekvens-

båndet for formål som gjelder offentlig sikkerhet og forsvar, 

fram til de systemene som bruker båndet på ikrafttredelses-

datoen for denne beslutning eller for tiltak som er vedtatt i 

henhold til den, fases ut. Medlemsstaten skal underrette 

Kommisjonen om sin beslutning. 

Artikkel 2 

Allmenne reguleringsprinsipper 

1.  Medlemsstater skal samarbeide med hverandre og med 

Kommisjonen på en åpen måte for å sikre en ensartet 

anvendelse av følgende allmenne reguleringsprinsipper i hele 

Unionen: 

  

(1) EFT L 198 av 27.7.2002, s. 49. 

a)  Bruke den mest hensiktsmessige og minst ressurskrevende 

tillatelsesordningen som er mulig, på en slik måte at bruken 

av spektrum blir mest mulig effektiv og fleksibel. En slik 

tillatelsesordning skal bygge på kriterier som er objektive, 

oversiktlige, ikke-diskriminerende og forholdsmessige. 

b)  Fremme utviklingen av det indre marked ved å legge til 

rette for framvekst av framtidige digitale tjenester som 

tilbys i hele Unionen, og ved å fremme effektiv 

konkurranse. 

c)  Fremme konkurranse og nyskaping, idet det tas hensyn til 

behovet for å unngå skadelig interferens og behovet for å 

sikre tjenestenes tekniske kvalitet, for å lette tilgangen til 

bredbåndstjenester og håndtere økningen i trådløs 

datatrafikk på en effektiv måte. 

d)  Fastsette tekniske vilkår for bruk av spektrum, idet det 

fullt ut tas hensyn til relevant unionsrett, herunder om 

begrensning av allmennhetens eksponering for elektro-

magnetiske felt. 

e)  Fremme teknologi- og tjenestenøytralitet i forbindelse 

med rettigheter til bruk av spektrum, dersom det er mulig. 

2.  I samsvar med artikkel 8a, 9, 9a og 9b i direktiv 

2002/21/EF og med beslutning nr. 676/2002/EF skal følgende 

spesifikke prinsipper gjelde for elektronisk kommunikasjon, i 

tillegg til de allmenne reguleringsprinsippene fastsatt i nr. 1 i 

denne artikkel: 

a)  Anvende teknologi- og tjenestenøytralitet i forbindelse med 

rettigheter til bruk av spektrum til elektroniske kommuni-

kasjonsnett og -tjenester og overdragelse eller utleie av 

individuelle rettigheter til bruk av radiofrekvenser. 

b)  Fremme harmonisering av radiofrekvensbruken i hele 

Unionen på en måte som ivaretar behovet for å sikre 

effektiv bruk av radiofrekvenser. 

c)  Legge til rette for økt trådløs datatrafikk og flere 

bredbåndstjenester, særlig ved å bidra til økt fleksibilitet og 

fremme nyskaping, idet det tas hensyn til behovet for å 

unngå skadelig interferens og sikre tjenestenes tekniske 

kvalitet. 

Artikkel 3 

Politiske mål 

For å fokusere på prioriteringene i denne beslutning skal 

medlemsstatene og Kommisjonen samarbeide for å støtte og 

oppnå følgende politiske mål: 

a)  Oppmuntre til effektiv forvaltning og bruk av spektrum for 

å møte den økende etterspørselen etter rettigheter til bruk av 

frekvenser på en best mulig måte som gjenspeiler den store 

samfunnsmessige, kulturelle og økonomiske verdien av 

spektrum.  
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b)  Tildele tilstrekkelig og egnet spektrum i tide, for å støtte 

Unionens politiske mål og møte den økende etterspørselen 

etter trådløs datatrafikk på en best mulig måte, og dermed 

gjøre det mulig å utvikle kommersielle og offentlige 

tjenester, idet det tas hensyn til viktige mål av allmenn 

interesse, for eksempel kulturelt mangfold og medie-

mangfold. Det bør derfor gjøres en innsats for å identifisere, 

på grunnlag av fortegnelsen utarbeidet i henhold til artikkel 

9, minst 1 200 MHz egnet spektrum innen 2015. Dette tallet 

omfatter spektrum som allerede er i bruk, 

c)  Bygge bro over den digitale kløften og bidra til å oppnå 

målene i den digitale dagsorden for Europa gjennom å 

fremme tilgang til bredbånd med en hastighet på minst 

30 Mbps innen 2020 for alle unionsborgere og legge til rette 

for at Unionen skal ha høyest mulig bredbåndshastighet og 

størst mulig bredbåndskapasitet. 

d)  Gjøre det mulig for Unionen å bli ledende innen trådløse 

bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon ved å 

frigjøre tilstrekkelig spektrum i kostnadseffektive frekvens-

bånd til å gjøre disse tjenestene bredt tilgjengelige. 

e)  Sikre muligheter for både kommersiell og offentlig sektor 

gjennom økt kapasitet for mobilt bredbånd. 

f)  Fremme nyskaping og investering gjennom økt fleksibilitet 

i bruk av spektrum, gjennom ensartet anvendelse i hele 

Unionen av prinsippene om teknologi- og tjenestenøytralitet 

mellom de teknologiske løsningene som kan bli valgt, og 

gjennom tilstrekkelig forutsigbar regulering som fastsatt 

blant annet i rammereglene for elektronisk kommunikasjon, 

gjennom frigjøring av harmonisert spektrum til ny avansert 

teknologi og gjennom mulighet for handel med rettigheter 

til bruk av spektrum, og dermed gjøre det mulig å utvikle 

framtidige digitale tjenester som tilbys i hele Unionen. 

g)  Fremme lett tilgang til spektrum ved å utnytte fordelene ved 

generelle tillatelser for elektronisk kommunikasjon, i 

samsvar med artikkel 5 i direktiv 2002/20/EF. 

h)  Oppmuntre til felles bruk av passiv infrastruktur der dette er 

rimelig og ikke-diskriminerende, som beskrevet i artikkel 

12 i direktiv 2002/21/EF. 

i)  Opprettholde og utvikle effektiv konkurranse, særlig innen 

elektroniske kommunikasjonstjenester, ved å søke å unngå, 

gjennom avhjelpende tiltak på forhånd eller i ettertid, 

overdreven akkumulering av rettigheter til bruk av 

radiofrekvenser hos visse foretak, hvilket er til betydelig 

skade for konkurransen. 

j)  Redusere oppsplittingen av det indre marked og utnytte dets 

muligheter fullt ut for å fremme økonomisk vekst og 

stordriftsfordeler på unionsplan, gjennom bedre samordning 

og harmonisering av tekniske vilkår for bruk av og tilgang 

til spektrum, alt etter hva som er hensiktsmessig. 

k)  Unngå skadelig interferens eller forstyrrelser fra annet 

utstyr med eller uten radiosender, blant annet ved å lette 

utviklingen av standarder som bidrar til effektiv bruk av 

spektrum, og ved å øke mottakernes motstandsdyktighet 

mot interferens, idet det tas særlig hensyn til den samlede 

virkningen av at antallet og tettheten av radioutstyr og  

-anvendelser øker. 

l)  Fremme forbrukernes tilgang til nye produkter og 

teknologier for å sikre deres støtte til overgangen til digital 

teknologi og sikre effektiv utnyttelse av den digitale 

dividende. 

m)  Redusere Unionens karbonfotavtrykk ved å forbedre den 

tekniske effektiviteten og energieffektiviteten til trådløse 

kommunikasjonsnett og trådløst kommunikasjonsutstyr. 

Artikkel 4 

Økt effektivitet og fleksibilitet 

1.  Medlemsstatene skal, i samarbeid med Kommisjonen og 

når det er hensiktsmessig, fremme kollektiv og delt bruk av 

spektrum. 

Medlemsstatene skal også fremme utviklingen av både 

eksisterende og ny teknologi, for eksempel innen kognitiv 

radio, herunder teknologi som bruker «hvite områder». 

2.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal samarbeide for å 

øke fleksibiliteten i bruken av spektrum med henblikk på å 

fremme nyskaping og investering, gjennom muligheten til å 

bruke ny teknologi og gjennom overdragelse eller utleie av 

rettigheter til bruk av spektrum. 

3.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal samarbeide for å 

fremme utviklingen og harmoniseringen av standarder for 

radioutstyr og teleterminalutstyr samt for elektriske og 

elektroniske innretninger og nett, om nødvendig på grunnlag av 

standardiseringsmandater fra Kommisjonen til relevante 

standardiseringsorganer. Særlig oppmerksomhet skal også rettes 

mot standarder for utstyr som skal brukes av funksjons-

hemmede. 

4.  Medlemsstatene skal fremme FoU-virksomhet knyttet til 

ny teknologi, for eksempel kognitiv teknologi og geolokalise-

ringsdatabaser. 

5.  Dersom det er hensiktsmessig, skal medlemsstatene 

fastsette utvelgingskriterier og framgangsmåter for tildeling av 

rettigheter til bruk av spektrum som fremmer konkurranse, 

investering og effektiv bruk av spektrum som et offentlig gode, 

og som fremmer sameksistens mellom nye og eksisterende 

tjenester og innretninger. Medlemsstatene skal støtte fortsatt 

effektiv bruk av spektrum til nett, utstyr og anvendelser. 

6.  Dersom det er nødvendig for å sikre effektiv bruk av 

rettigheter til bruk av spektrum og unngå hamstring av 

spektrum, kan medlemsstatene vurdere å treffe egnede tiltak, for 

eksempel økonomiske sanksjoner, avgiftsincitamenter eller 

tilbakekalling av rettigheter. Slike tiltak skal fastsettes og 

anvendes på en oversiktlig, ikke-diskriminerende og 

forholdsmessig måte.  
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7.  For elektroniske kommunikasjonstjenester skal medlems-

statene innen 1. januar 2013 treffe tildelings- og tillatelsestiltak 

som er hensiktsmessige for utviklingen av bredbåndstjenester, i 

samsvar med direktiv 2002/20/EF, for å oppnå størst mulig 

kapasitet og høyest mulig bredbåndshastighet. 

8.  For å unngå en eventuell oppsplitting av det indre marked 

på grunn av avvikende utvelgingskriterier og framgangsmåter 

for harmonisert spektrum som tildeles elektroniske kommuni-

kasjonstjenester og kan overdras i alle medlemsstater i henhold 

til artikkel 9b i direktiv 2002/21/EF, skal Kommisjonen i 

samarbeid med medlemsstatene og i samsvar med nærhets-

prinsippet fremme fastlegging og utveksling av beste praksis når 

det gjelder vilkår og framgangsmåter for godkjenning, og 

oppmuntre til utveksling av opplysninger om slikt spektrum for 

å øke samsvaret i Unionen, oppnådd i tråd med prinsippene om 

teknologi- og tjenestenøytralitet. 

Artikkel 5 

Konkurranse 

1.  Medlemsstatene skal fremme effektiv konkurranse og 

unngå konkurransevridning på det indre marked for elektroniske 

kommunikasjonstjenester, i samsvar med direktiv 2002/20/EF 

og 2002/21/EF. 

De skal også ta hensyn til konkurransespørsmål når de tildeler 

rettigheter til bruk av spektrum til brukere av private 

elektroniske kommunikasjonsnett. 

2.  Med hensyn til nr. 1 første ledd og uten at det berører 

anvendelsen av konkurranseregler og tiltak truffet av medlems-

statene for å oppnå mål av allmenn interesse i samsvar med 

artikkel 9 nr. 4 i direktiv 2002/21/EF, kan medlemsstatene blant 

annet treffe tiltak for å 

a)  begrense mengden av spektrum som et foretak gis bruks-

rettigheter til, eller knytte vilkår til slike bruksrettigheter, 

for eksempel levering av tilgang i engrosleddet eller 

nasjonal eller regional nettgjesting, i visse frekvensbånd 

eller i visse grupper av frekvensbånd med lignende 

egenskaper, for eksempel de båndene under 1 GHz som 

avsettes til elektroniske kommunikasjonstjenester; slike 

tilleggsvilkår kan pålegges bare av vedkommende nasjonale 

myndigheter, 

b)  reservere, dersom det er hensiktsmessig ut fra situasjonen 

på det nasjonale marked, en viss del av et frekvensbånd 

eller en gruppe av frekvensbånd for tildeling til 

nyinntredere, 

c)  nekte å tildele nye rettigheter til bruk av spektrum eller 

tillate nye spektrumanvendelser i visse frekvensbånd, eller 

knytte vilkår til slike nye rettigheter til bruk av spektrum 

eller tillatelser til nye spektrumanvendelser, for å unngå 

konkurransevridning ved tildeling, overdragelse eller 

akkumulering av bruksrettigheter, 

d)  forby eller knytte vilkår til overdragelser av rettigheter til 

bruk av spektrum som ikke er underlagt fusjonstilsyn på 

nasjonalt plan eller unionsplan, dersom slike overdragelser 

sannsynligvis vil være til betydelig skade for konkurransen, 

e)  endre eksisterende rettigheter i samsvar med direktiv 

2002/20/EF dersom dette er nødvendig i ettertid for å 

avhjelpe konkurransevridning som følge av overdragelse 

eller akkumulering av rettigheter til bruk av radiofre-

kvenser. 

3.  Dersom medlemsstatene ønsker å treffe tiltak nevnt i nr. 2 

i denne artikkel, skal de handle i samsvar med framgangsmåtene 

fastsatt i direktiv 2002/20/EF for innføring eller endring av slike 

vilkår for rettigheter til bruk av spektrum. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at tillatelses- og utvelgings-

prosedyrene for elektroniske kommunikasjonstjenester fremmer 

effektiv konkurranse til fordel for borgere, forbrukere og foretak 

i Unionen. 

Artikkel 6 

Spektrumbehov for trådløs bredbåndskommunikasjon 

1.  Medlemsstatene skal i samarbeid med Kommisjonen 

treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at tilstrekkelig 

spektrum til dekning og kapasitet blir stilt til rådighet i 

Unionen, slik at Unionen kan få den høyeste bredbånds-

hastigheten i verden, noe som vil føre til at trådløse 

anvendelser og Europas ledende stilling innen nye tjenester 

kan bidra effektivt til økonomisk vekst og til å nå målet om at 

alle borgere skal ha tilgang til en bredbåndshastighet på minst 

30 Mbps innen 2020. 

2.  For å fremme økt tilgang til trådløse bredbåndstjenester til 

fordel for borgere og forbrukere i Unionen skal medlemsstatene 

stille frekvensbåndene som omfattes av vedtak 2008/411/EF 

(3,4–3,8 GHz), 2008/477/EF (2,5–2,69 GHz) og 2009/766/EF 

(900–1 800 MHz), til rådighet på de vilkårene som er beskrevet 

i nevnte vedtak. Med forbehold for etterspørselen i markedet 

skal medlemsstatene gjennomføre tillatelsesprosessen innen 

31. desember 2012, uten at det berører den eksisterende 

utbyggingen av tjenester, og på vilkår som gir forbrukerne lett 

tilgang til trådløse bredbåndstjenester. 

3.  Medlemsstatene skal oppmuntre tilbydere av elektroniske 

kommunikasjonstjenester til å kontinuerlig oppgradere sine nett 

med den nyeste og mest effektive teknologien for å skape sine 

egne spektrumdividender i tråd med prinsippet om teknologi- og 

tjenestenøytralitet. 

4.  Medlemsstatene skal innen 1. januar 2013 gjennomføre 

tillatelsesprosessen for å tillate bruk av 800 MHz-båndet til 

elektroniske kommunikasjonstjenester. Kommisjonen skal gi 

særskilte unntak fram til 31. desember 2015 for medlemsstater 

der særlige nasjonale eller lokale forhold eller problemer med 

grensekryssende samordning av frekvenser vil hindre at 

frekvensbåndet kan stilles til rådighet, etter en behørig 

begrunnet anmodning fra den berørte medlemsstaten.  
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Dersom en medlemsstats dokumenterte problemer med 

grensekryssende samordning av frekvenser med en eller flere 

stater, herunder kandidatstater eller tiltredende stater, fortsatt 

er til stede etter 31. desember 2015 og hindrer at 800 MHz-

båndet kan stilles til rådighet, skal Kommisjonen årlig gi 

særskilte unntak fram til disse problemene er løst. 

Medlemsstater som er gitt unntak i henhold til første eller annet 

ledd, skal sikre at bruken av 800 MHz-båndet ikke hindrer at 

dette båndet stilles til rådighet for andre elektroniske 

kommunikasjonstjenester enn kringkasting i nabo-

medlemsstater. 

Dette nummer får også anvendelse på problemer med 

samordning av spektrum i Republikken Kypros som skyldes at 

den kypriotiske regjeringen er forhindret fra å utøve effektiv 

kontroll på deler av sitt territorium. 

5.  Medlemsstatene skal i samarbeid med Kommisjonen 

fortløpende overvåke kapasitetsbehovet for trådløse bred-

båndstjenester. På grunnlag av resultatene av analysen nevnt i 

artikkel 9 nr. 4 skal Kommisjonen vurdere om det er behov for 

tiltak for å harmonisere ytterligere frekvensbånd, og avlegge 

rapport til Europaparlamentet og Rådet om dette innen 

1. januar 2015. 

Medlemsstatene kan, dersom det er hensiktsmessig og i 

samsvar med unionsretten, sikre at direkte kostnader til 

omstilling eller omfordeling av spektrumbruk blir tilstrekkelig 

godtgjort i samsvar med nasjonal lovgivning. 

6.  Medlemsstatene skal i samarbeid med Kommisjonen 

fremme tilgang til bredbåndstjenester i 800 MHz-båndet i 

fjerntliggende og tynt befolkede områder når det er hensikts-

messig. Medlemsstatene skal i den forbindelse undersøke 

hvordan det kan sikres at frigjøringen av 800 MHz-båndet ikke 

får negative følger for brukere av utstyr til bruk i program-

produksjon og ved særlige arrangementer (PMSE), og eventuelt 

treffe tekniske og reguleringsmessige tiltak for å sikre dette. 

7.  Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene 

vurdere om det er berettiget og mulig å utvide tildelingen av 

lisensfritt spektrum til trådløse tilgangssystemer, herunder 

radiobaserte lokalnett. 

8.  Medlemsstatene skal tillate overdragelse og utleie av 

rettigheter til bruk av spektrum i de harmoniserte frekvens-

båndene 790–862 MHz, 880–915 MHz, 925–960 MHz, 1 710–

1 785 MHz, 1 805–1 880 MHz, 1 900–1 980 MHz, 2 010–

2 025 MHz, 2 110–2 170 MHz, 2,5–2,69 GHz og 3,4–3,8 GHz. 

9.  For å sikre at alle borgere har tilgang til avanserte digitale 

tjenester, herunder bredbånd, særlig i fjerntliggende og tynt 

befolkede områder, kan medlemsstatene og Kommisjonen 

undersøke om tilstrekkelig spektrum er tilgjengelig til yting av 

satellittbaserte bredbåndstjenester som gir internettilgang. 

10.  Medlemsstatene skal i samarbeid med Kommisjonen 

undersøke muligheten for å spre tilgangen til og bruken av 

pikoceller og femtoceller. De skal fullt ut ta hensyn til 

muligheten for at disse cellebasestasjonene og delt og lisensfri 

bruk av spektrum kan danne grunnlaget for trådløse 

maskenett, som kan spille en avgjørende rolle når det gjelder å 

bygge bro over den digitale kløften. 

Artikkel 7 

Spektrumbehov for annen politikk for trådløs 

kommunikasjon 

For å støtte den fortsatte utviklingen av nyskapende audio-

visuelle medietjenester og andre tjenester til unionsborgere, idet 

det tas hensyn til de økonomiske og sosiale fordelene ved et 

felles digitalt marked, skal medlemsstatene i samarbeid med 

Kommisjonen arbeide for å sikre at tilstrekkelig spektrum er 

tilgjengelig til yting av slike tjenester via satellitt- og jordbaserte 

nett, forutsatt at behovet er behørig dokumentert. 

Artikkel 8 

Spektrumbehov for annen særskilt unionspolitikk 

1.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal sikre tilgangen til 

spektrum og verne de radiofrekvensene som er nødvendige for å 

overvåke jordens atmosfære og overflate, for å gjøre det mulig å 

utvikle og utnytte rombaserte anvendelser og forbedre transport-

systemer, særlig for det verdensomspennende sivile satellitt-

navigasjonssystemet opprettet gjennom Galileo-programmet(1), 

for det europeiske jordovervåkingsprogrammet (GMES)(2) og 

for intelligente transportsikkerhets- og transportstyrings-

systemer. 

2.  Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene 

gjennomføre undersøkelser om energisparing i forbindelse 

med bruk av spektrum for å bidra til en lavutslippspolitikk, og 

skal vurdere å stille spektrum til rådighet for trådløs teknologi 

som kan forbedre energisparingen og -effektiviteten i andre 

distribusjonsnett, for eksempel vannforsyningen, herunder 

smarte energinett og smarte målesystemer. 

3.  Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene sikre 

at tilstrekkelig spektrum stilles til rådighet på harmoniserte 

vilkår for å støtte utviklingen av sikkerhetstjenester og fri 

omsetning av tilknyttet utstyr samt utviklingen av nyskapende 

samvirkende løsninger for sikkerhet og vern av allmennheten, 

sivil beredskap og katastrofehjelp. 

4.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal samarbeide med 

det vitenskapelige og akademiske miljøet for å utpeke et antall 

initiativer på forsknings- og utviklingsområdet og nyskapende 

anvendelser som kan ha en betydelig sosioøkonomisk virkning 

og/eller stort investeringspotensial, og skal vurdere disse 

anvendelsenes spektrumbehov og om nødvendig vurdere å 

tildele tilstrekkelig spektrum til slike anvendelser på 

harmoniserte tekniske vilkår og med en minst mulig 

administrativ byrde.  

  

(1) Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 683/2008 av  

9. juli 2008 om den videre gjennomføring av de europeiske 

satellittnavigasjonsprogrammene (EGNOS og Galileo) (EUT 

L 196 av 24.7.2008, s. 1). 

(2) Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 911/2010 av 

22. september 2010 om det europeiske jordovervåkings-

programmet (GMES) og dets første driftsfase (2011–2013) (EUT 

L 276 av 20.10.2010, s. 1). 
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5.  Medlemsstatene skal i samarbeid med Kommisjonen 

sikre at nødvendige frekvensbånd er tilgjengelige for PMSE i 

samsvar med Unionens mål om å bedre integreringen i det 

indre marked og tilgangen til kultur. 

6.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal sikre tilgangen til 

spektrum for radiofrekvensidentifikasjon (RFID) og annen 

teknologi for trådløs kommunikasjon knyttet til «tingenes 

Internett» (IoT) og samarbeide for å fremme utviklingen av 

standarder og harmoniseringen av spektrumtildeling til IoT-

kommunikasjon i alle medlemsstater. 

Artikkel 9 

Fortegnelse 

1.  Det skal utarbeides en fortegnelse over eksisterende bruk 

av spektrum til både kommersielle og offentlige formål. 

Hensikten med fortegnelsen er å 

a)  gjøre det mulig å identifisere frekvensbånd der effek-

tiviteten i eksisterende spektrumbruk kan forbedres, 

b)  bidra til å identifisere frekvensbånd som kan være egnet 

for omfordeling og spektrumdeling til støtte for Unionens 

politikk som fastsatt i denne beslutning, idet det tas 

hensyn til framtidige behov for spektrum basert blant 

annet på etterspørsel fra forbrukere og operatører, og 

muligheten for å dekke disse behovene, 

c)  bidra til å analysere forskjellige typer bruk av spektrum av 

både private og offentlige brukere, 

d)  bidra til å identifisere frekvensbånd som kan tildeles eller 

omfordeles for å gjøre bruken av dem mer effektiv, 

fremme nyskaping og øke konkurransen på det indre 

marked, og utforske nye metoder for spektrumdeling til 

fordel for både private og offentlige brukere, idet det tas 

hensyn til mulige positive og negative virkninger for 

nåværende brukere av å tildele eller omfordele slike 

frekvensbånd og tilstøtende frekvensbånd. 

2.  For å sikre ensartet gjennomføring av nr. 1 i denne artikkel 

skal Kommisjonen, idet det tas størst mulig hensyn til uttalelsen 

fra gruppen for radiospektrumpolitikk, vedta gjennomførings-

rettsakter innen 1. juli 2013 for å 

a)  fastsette praktiske tiltak og ensartede formater for medlems-

statenes innsamling og framlegging for Kommisjonen av 

opplysninger om eksisterende bruk av spektrum, forutsatt at 

reglene for forretningshemmeligheter i artikkel 8 i vedtak 

nr. 676/2002/EF og medlemsstatenes rett til å holde tilbake 

fortrolige opplysninger overholdes, idet det tas hensyn til 

målet om å minimere medlemsstatenes administrative byrde 

og eksisterende forpliktelser i henhold til annen unionsrett, 

særlig forpliktelser til å framlegge bestemte opplysninger, 

b)  utarbeide en metode for å analysere teknologiske 

utviklingstrekk og framtidige behov for og etterspørsel etter 

spektrum innenfor politikkområder som omfattes av denne 

beslutning, særlig slike tjenester som kan brukes i 

frekvensområdet 400 MHz–6 GHz, for å identifisere 

potensielt viktig bruk av spektrum; 

slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter undersøkelses-

prosedyren nevnt i artikkel 13 nr. 2. 

3.  Kommisjonen skal forvalte fortegnelsen nevnt i nr. 1 i 

samsvar med gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 2. 

4.  Kommisjonen skal gjennomføre analysen av teknologiske 

utviklingstrekk og framtidige behov for og etterspørsel etter 

spektrum i samsvar med gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 2 

bokstav b). Kommisjonen skal framlegge for Europaparlamentet 

og Rådet en rapport om resultatene av denne analysen. 

Artikkel 10 

Internasjonale forhandlinger 

1.  Ved internasjonale forhandlinger om spektrumspørsmål 

skal følgende prinsipper gjelde: 

a)  Dersom innholdet i de internasjonale forhandlingene faller 

inn under myndighetsområdet til Unionen, skal Unionens 

standpunkt fastsettes i samsvar med unionsretten. 

b)  Dersom innholdet i de internasjonale forhandlingene faller 

delvis inn under myndighetsområdet til Unionen og delvis 

inn under myndighetsområdet til medlemsstatene, skal 

Unionen og medlemsstatene forsøke å komme fram til et 

felles standpunkt i samsvar med kravene i prinsippet om 

lojalt samarbeid. 

Ved anvendelse av nr. 1 bokstav b) skal Unionen og medlems-

statene samarbeide i samsvar med prinsippet om at Unionen 

og medlemsstatene i internasjonal sammenheng opptrer som 

en enhet. 

2.  Unionen skal på anmodning gi medlemsstatene juridisk, 

politisk og teknisk bistand for å løse problemer i forbindelse 

med samordning av spektrum med Unionens nabostater, 

herunder kandidatstater eller tiltredende stater, på en slik måte 

at de berørte medlemsstatene kan overholde sine forpliktelser i 

henhold til unionsretten. Når Unionen gir slik bistand, skal 

den bruke all sin juridiske og politiske myndighet til å fremme 

gjennomføringen av Unionens politikk. 

Unionen skal også støtte tredjestaters innsats for å innføre 

spektrumforvaltning som er kompatibel med Unionens, for å 

fremme Unionens mål for spektrumpolitikken.  
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3.  Ved bilaterale eller multilaterale forhandlinger med 

tredjestater skal medlemsstatene være bundet av sine 

forpliktelser i henhold til unionsretten. Når medlemsstatene 

underskriver eller gir andre former for samtykke til interna-

sjonale forpliktelser knyttet til spektrum, skal medlemsstatenes 

underskrift eller annen form for samtykke ledsages av en felles 

erklæring om at de vil gjennomføre slike internasjonale avtaler 

eller plikter i samsvar med sine forpliktelser i henhold til 

traktaten om Den europeiske union og traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte. 

Artikkel 11 

Samarbeid mellom forskjellige organer 

1.  Kommisjonen og medlemsstatene skal samarbeide for å 

forbedre den nåværende institusjonelle rammen for å fremme 

samordning av spektrumforvaltningen på unionsplan, 

herunder i spørsmål med direkte innvirkning på to eller flere 

medlemsstater, med sikte på å utvikle det indre marked og 

sikre at Unionens mål for spektrumpolitikken nås fullt ut. 

2.  Kommisjonen og medlemsstatene skal oppmuntre 

standardiseringsorganer, CEPT, Kommisjonens felles 

forskningssenter og alle berørte parter til å samarbeide nært i 

tekniske spørsmål for å fremme effektiv bruk av spektrum. 

For dette formål skal de sikre at det er sammenheng mellom 

spektrumforvaltning og standardisering, slik at det indre 

marked styrkes. 

Artikkel 12 

Offentlig høring 

Ved behov skal Kommisjonen holde offentlige høringer for å 

innhente synspunkter fra alle berørte parter og fra offentlighe-

ten om bruken av spektrum i Unionen. 

Artikkel 13 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Radiospektrumkomiteen 

nedsatt ved vedtak 676/2002/EF. Nevnte komité skal være en 

komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom komiteen ikke avgir 

uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennom-

føringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning 

(EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 14 

Overholdelse av politiske retningslinjer og mål 

Medlemsstatene skal anvende de politiske retningslinjene og 

målene fastsatt i denne beslutning innen 1. juli 2015, med 

mindre annet er angitt i denne beslutning. 

Artikkel 15 

Rapportering og gjennomgåelse 

Kommisjonen skal innen 10. april 2014 framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om virksomhet som er 

utført og tiltak som er truffet i henhold til denne beslutning. 

Medlemsstatene skal gi Kommisjonen alle opplysninger som 

er nødvendige for å gjennomgå anvendelsen av denne 

beslutning. 

Kommisjonen skal innen 31. desember 2015 gjennomgå 

anvendelsen av denne beslutning. 

Artikkel 16 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 17 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 14. mars 2012. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ N. WAMMEN 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 23. april 2013 

om fastsettelse av praktiske tiltak, ensartede formater og en metode i forbindelse med 

radiospektrumfortegnelsen opprettet ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU om 

opprettelse av et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

[meddelt under nummer K(2013) 2235] 

(2013/195/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsbeslutning 

nr. 243/2012/EU om opprettelse av et flerårig program for 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til beslutning nr. 243/2012/EU skal det 

utarbeides en fortegnelse over eksisterende bruk av 

spektrum til både kommersielle og offentlige formål. 

For å gjennomføre denne fortegnelsen skal det vedtas 

en gjennomføringsrettsakt for på den ene siden å 

fastsette praktiske tiltak og ensartede formater for 

medlemsstatenes innsamling og framlegging for 

Kommisjonen av opplysninger om eksisterende bruk 

av spektrum, og på den andre siden å utarbeide en 

metode for å analysere teknologiske utviklingstrekk og 

framtidige behov for og etterspørsel etter spektrum 

innenfor politikkområder som omfattes av programmet 

for radiospektrumpolitikk (RSPP), slik at ny og 

potensielt viktig bruk av spektrum kan identifiseres, 

særlig i frekvensområdet mellom 400 MHz og 6 GHz 

(heretter kalt «det relevante spekteret»). 

2)  Fortegnelsen bør bidra til å identifisere frekvensbånd der 

effektiviteten i eksisterende spektrumbruk kan 

forbedres, særlig frekvensbånd som kan være egnet til 

omfordeling og spektrumdeling til støtte for EUs 

politikk som fastsatt i programmet for radiospektrum-

politikk, for å ta hensyn til teknologiske utviklingstrekk 

og framtidige behov for spektrum basert blant annet på 

etterspørsel fra forbrukere og operatører innenfor 

Unionens politikkområder. For å bidra til å analysere 

forskjellige typer bruk av spektrum av private (dvs. 

hovedsakelig kommersielle) og offentlige (dvs. statlige) 

brukere, er det nødvendig med et høyere detaljnivå, 

særlig tilgjengelige kvantitative data om tilbudet av og 

etterspørselen etter visse deler av spekteret eller visse 

spektrumanvendelser, ettersom de nåværende tilgjen-

gelige opplysningene varierer betydelig avhengig av om 

spekteret brukes til private, kommersielle eller offentlige 

formål, og fra medlemsstat til medlemsstat. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 25.4.2013,  

s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informa-

sjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 56. 

(1) EUT L 81 av 21.3.2012, s. 7. 

3)  Spektrumfortegnelsen bør bygges opp gradvis for å 

redusere den administrative byrden for medlemsstatene, 

samtidig som en viss prioritering er nødvendig avhengig 

av type bruk, og det bør først fokuseres på frekvens-

båndene angitt i artikkel 6 i beslutning nr. 243/2012/EU 

og frekvensbåndene knyttet til Unionens politikk angitt i 

artikkel 8 i nevnte beslutning. Hensikten er å utarbeide 

en fortegnelse som forbedres kontinuerlig og kan bidra 

til en effektiv spektrumforvaltning av alle frekvensbånd 

som er relevante for Unionens politikk, gjennom gradvis 

forbedring av datatilgjengeligheten og -analysen. Noen 

av de mest presserende oppgavene som fortegnelsen kan 

bidra til å løse, er å identifisere minst 1 200 MHz egnet 

spektrum til trådløse bredbåndstjenester, som fastsatt i 

artikkel 3 bokstav b) i beslutning nr. 243/2012/EU, og å 

forbedre effektiviteten og fleksibiliteten, blant annet ved 

å fremme kollektiv bruk og delt bruk av spektrum 

dersom det er hensiktsmessig, i samsvar med artikkel 4 

nr. 1 i nevnte beslutning. 

4)  Medlemsstatene bør framlegge opplysninger på en mest 

mulig ensartet måte, enten gjennom Det europeiske 

kommunikasjonskontors frekvensinformasjonssystem 

(EFIS), eller direkte for Kommisjonen, for eksempel i 

tilfeller der opplysninger samlet inn fra offentlige 

brukere og nasjonale myndigheter skal behandles 

fortrolig. Det kan være stor forskjell mellom bestemte 

ensartede formater for innsamling av opplysninger 

avhengig av hvilken type bruk og hvilket frekvensbånd 

det er snakk om, og i visse tilfeller foreligger ikke 

opplysningene i et bestemt ensartet format. For å sikre at 

tilgjengelige opplysninger likevel framlegges for 

Kommisjonen på en måte som gjør at de effektivt kan 

analyseres, bør medlemsstatene samle inn opplysninger i 

maskinleselig format, slik at samme format kan brukes 

til elektronisk datautveksling med Kommisjonen og 

EFIS. 

5)  I tillegg til å framlegge relevante opplysninger som er 

tilgjengelige, bør medlemsstatene samarbeide med 

Kommisjonen for å forbedre opplysningenes kvalitet 

og sammenlignbarhet, slik at fortegnelsen blir mer 

effektiv ut fra hva som er hensiktsmessig og relevant 

for det aktuelle frekvensbåndet, og for å finne et 

sammenlignbart dataformat uten at dette medfører en 

ytterligere administrativ byrde. 

6)  Ytterligere opplysninger kan også innhentes gjennom 

offentlige høringer og undersøkelser. Videre kan 

fortegnelsen omfatte opplysninger som er framlagt 

frivillig av medlemsstater og private aktører som 

kontinuerlig overvåker spektrum for å forvalte spekteret 

å lokalt plan, med henblikk på å kryssjekke gyldigheten 
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av lisensopplysninger, bestemme brukstettheten i visse 

typer tillatelsesordninger, for eksempel lisensfrie 

frekvensbånd, og vurdere utnyttelsesgraden av spektrum 

i hele Unionen, særlig for frekvensbånd med stor 

etterspørsel. 

7)  For å minimere medlemsstatenes administrativ byrde og 

forpliktelser bør det i den metoden som velges for 

fortegnelsen, i størst mulig grad tas hensyn til de 

opplysningene som framlegges av medlemsstatene i 

henhold til kommisjonsvedtak nr. 2007/344/EF av 

16. mai 2007 om harmonisert tilgang til opplysninger 

om bruk av spektrum innenfor Fellesskapet(1). 

Ytterligere opplysninger som samles inn på frivillig 

grunnlag, for eksempel gjennom undersøkelser, 

herunder fra Den europeiske post- og telekonferanse, 

kan også legges inn i fortegnelsen. 

8)  Identifikasjon av frekvensbånd som kan brukes mer 

effektivt, og som kan være egnet for omfordeling eller 

spektrumdeling, forutsetter omfattende kunnskap om 

den faktiske bruken av spektrum, fortrinnsvis underbygd 

med kvantitative data. Slik identifikasjon vil bidra til å 

finne løsninger som tar hensyn til teknologiske 

utviklingstrekk og framtidige behov for og etterspørsel 

etter spektrum, som vil bli avdekket ved den analysen 

som skal gjennomføres. 

9)  Fortegnelsesprosessen bør føre til en kontinuerlig 

effektivitetsforbedring i bruken av spektrum for å dekke 

en etterspørsel som er i stadig utvikling, i tråd med 

Unionens politikk og idet det tas hensyn til den 

teknologiske utviklingen. På grunnlag av dette og for å 

nå målene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i beslutning 

nr. 243/2012/EU vil Kommisjonen framlegge rapporter 

for Europaparlamentet og Rådet. Dette vil skje regel-

messig, avhengig av hvor lang tid det tar å gjennomføre 

analysen av fortegnelsen, samt hvor raskt spektrum-

bruken utvikler seg. 

10)  Samtidig som innsyn i bruken av spektrum er 

avgjørende for fortegnelsen, er dette underlagt 

personvern og vern av personopplysninger, forretnings-

hemmeligheter og statshemmeligheter i henhold til EUs 

regelverk. Disse bestemmelsene omfatter artikkel 346 

nr. 1 bokstav a) i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, der det fastsettes at ingen medlemsstat er 

forpliktet til å gi opplysninger dersom den finner at det 

vil være i strid med dens vesentlige sikkerhetsinteresser, 

artikkel 8 i europaparlaments- og rådsvedtak 

nr. 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for 

radiospektrumpolitikk i Det europeiske fellesskap 

(radiospektrumvedtaket)(2), europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om 

offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 

Kommisjonens dokumenter(3) og vedlegget til Kommi-

sjonens forretningsorden, som regulerer håndteringen av 

graderte EU-opplysninger, herunder opplysninger som 

utarbeides innenfor EU eller mottas fra medlemsstater, 

tredjestater eller internasjonale organisasjoner(4). 

  

(1) EUT L 129 av 17.5.2007, s. 67. 

(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(3) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 

(4) EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1. 

11)  I samsvar med artikkel 15 i beslutning nr. 243/2012/EU 

bør fortegnelsens effektivitet gjennomgås fra tid til 

annen for å sikre at målene i nevnte beslutning faktisk 

nås, og kontrollere om de må tilpasses. Medlemsstatene 

bør gi Kommisjonen de relevante opplysningene. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning tar størst mulig 

hensyn til synspunktene til gruppen for radiospekt-

rumpolitikk og er i samsvar med uttalelse fra 

Radiospektrumkomiteen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Mål 

I denne beslutning fastsettes de praktiske tiltakene og de 

ensartede formatene for medlemsstatenes innsamling og 

framlegging for Kommisjonen av opplysninger om eksis-

terende bruk av spektrum i frekvensområdet mellom 400 MHz 

og 6 GHz (heretter kalt «det relevante spekteret») og metoden 

for analyse av teknologiske utviklingstrekk og framtidige 

behov for og etterspørsel etter spektrum innenfor Unionens 

politikkområder, i samsvar med artikkel 9 i beslutning 

nr. 243/2012/EU om opprettelse av et flerårig program for 

radiospektrumpolitikk. 

Artikkel 2 

Innsamling og framlegging av opplysninger 

For å nå målene i artikkel 9 nr. 1 i beslutning nr. 243/2012/EU 

skal medlemsstatene samle inn og muliggjøre elektronisk 

utveksling med Kommisjonen av tilgjengelige opplysninger 

om bruksrettighetene til og den faktiske bruken av det 

relevante spekteret, i samsvar med følgende bestemmelser: 

1)  Medlemsstatene skal sikre at relevante opplysninger som 

allerede er samlet inn i henhold til vedtak nr. 2007/344/EF, 

framlegges for Kommisjonen av Det europeiske kommuni-

kasjonskontor, for å minimere den administrative byrden. 

2)  I tillegg til opplysningene nevnt i nr. 1 skal medlemsstatene 

framlegge for Kommisjonen eventuelle opplysninger som 

foreligger på nasjonalt plan, i det maskinleselige formatet 

som er valgt på nasjonalt plan, herunder opplysninger om 

offentlig bruk av spektrum, og som Kommisjonen trenger 

for å utføre sine oppgaver i henhold til denne beslutning og 

beslutning nr. 243/2012/EU. 

3)  Medlemsstatene skal samarbeide med Kommisjonen for å 

øke mengden av tilgjengelige opplysninger om spekt-

rumbruk som skal framlegges i henhold til nr. 2, særlig ved 

å framlegge kvantitative data, med mindre de anser at 

nasjonale omstendigheter gjør det umulig, som for 

eksempel opplysninger om antall sendere, bruksvarighet, 

koordinater eller lokaliseringsopplysninger som viser 

spektrumbrukens geografiske utbredelse, teknologi som 

brukes, samt vilkår for deling, og opplysningene skal 

framlegges i et format som gjør dem sammenlignbare på 

tvers av medlemsstater. For å begrense den administrative 

byrden skal opplysninger om de frekvensbåndene som er 

relevante for gjennomføringen av målene fastsatt i 
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beslutning nr. 243/2012/EU, idet det tas hensyn til 

uttalelsen fra gruppen for radiospektrumpolitikk, være de 

første som samles inn og framlegges i samsvar med denne 

artikkel. Opplysninger om alle frekvensbånd i det relevante 

spekteret skal samles inn og framlegges av medlemsstatene 

trinnvis innen 31. desember 2015. 

Artikkel 3 

Identifikasjon av framtidig spektrumetterspørsel 

1.  For å bidra til å identifisere framtidig spektrumetterspørsel 

og hvilke frekvensbånd som best kan dekke framtidige behov 

for og etterspørsel etter spektrum, skal Kommisjonen, idet den 

tar størst mulig hensyn til uttalelsen fra gruppen for 

radiospektrumpolitikk, analysere alle opplysninger som er 

samlet inn i henhold til artikkel 2 eller på andre måter, for 

eksempel gjennom offentlige høringer og undersøkelser, og i 

den forbindelse ta i betraktning 

— den eksisterende brukens tekniske effektivitet, 

— den eksisterende brukens økonomiske effektivitet, ved å 

sammenligne hvordan forskjellige frekvensbånd kan 

dekke framtidige behov, 

— de sosioøkonomiske virkningene for nåværende brukere av 

de berørte frekvensbåndene og tilstøtende frekvensbånd. 

2.  Hensikten med analysen nevnt i nr. 1 skal være å 

identifisere teknologiske utviklingstrekk og framtidige behov 

for og etterspørsel etter spektrum innenfor Unionens 

politikkområder med hensyn til anvendelser som er gruppert 

etter tekniske egenskaper og funksjonalitet i del I i vedlegget, og 

å identifisere ny og potensielt viktig bruk av spektrum. Dersom 

det er nødvendig og mulig, skal denne analysen minst inneholde 

opplysningene angitt i del II i vedlegget. Kommisjonen skal 

sikre åpenhet ved å organisere arbeidsgrupper eller gjennomføre 

offentlige høringer. 

Artikkel 4 

Rapport til Europaparlamentet og Rådet 

1.  Kommisjonen skal angi resultatene av den analysen som 

er utført i henhold til denne beslutning, og de opplysningene 

som er nevnt i del II i vedlegget, i regelmessige rapporter som 

skal framlegges i henhold til artikkel 9 nr. 4 i beslutning 

nr. 243/2012/EU. 

2.  For å nå målene i artikkel 9 nr. 1 i beslutning 

nr. 243/2012/EU kan Kommisjonen, idet den tar hensyn til 

analysen av teknologiske utviklingstrekk og framtidige behov 

for og etterspørsel etter spektrum, samt en analyse av 

opplysninger samlet inn i henhold til artikkel 2 i denne 

beslutning, i disse rapportene angi mulige alternativer for 

hvordan de identifiserte behovene kan dekkes, og hvordan 

bruken av spektrum kan gjøres mest mulig effektiv, tatt i 

betraktning ulemper (herunder kostnader for brukere, 

produsenter og henholdsvis Unionens og de berørte 

medlemsstatenes budsjett) og fordeler, herunder en analyse av 

de overordnede virkningene av disse alternativene. 

Artikkel 5 

Fortrolighet og graderte opplysninger 

Medlemsstatene og Kommisjonen skal sikre vern av 

opplysninger som anses som fortrolige eller graderte av en 

medlemsstat, en internasjonal institusjon, Kommisjonen eller 

tredjemann, i samsvar med EUs regelverk og nasjonal 

lovgivning, særlig 

— forretningshemmeligheter, 

— personopplysninger og 

— opplysninger som gjelder offentlig sikkerhet og forsvar. 

Dette berører ikke vedkommende myndigheters rett til å 

videreformidle opplysninger dersom det er tillatt i henhold til 

nasjonal lovgivning, og dersom slik videreformidling er 

nødvendig for at de skal kunne utføre sine oppgaver. Slik 

videreformidling skal stå i forhold til omstendighetene og ta 

hensyn til den berørte partens rettmessige interesse av å verne 

opplysningene nevnt ovenfor. 

Artikkel 6 

Gjennomgåelse 

For å bistå Kommisjonen ved rapportering om hvordan 

radiospektrumfortegnelsen fungerer, skal medlemsstatene 

framlegge for Kommisjonen opplysninger om denne 

beslutnings anvendelse og virkning. 

Artikkel 7 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 23. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 Neelie KROES 

 Visepresident 

 _____  
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VEDLEGG 

DEL I 

Anvendelsesgrupper 

Følgende anvendelsesgrupper er relevante for Kommisjonens analyse av utvikling, behov og etterspørsel og begrenser 

ikke anvendelsesvilkårene som medlemsstatene bruker når de framlegger opplysninger. Hensikten er at disse gruppene 

skal være et utgangspunkt for en strukturert vurdering av spektrumanvendelser med lignende tekniske egenskaper og 

funksjoner, og de kan eventuelt videreutvikles med tanke på vurdering av teknologiske utviklingstrekk og framtidige 

behov for og etterspørsel etter spektrum. 

1)  Radiolokaliserings- og navigasjonssystemer innen luftfart og sjøfart og til sivil bruk 

2)  Kringkasting (jordbasert) 

3)  Mobiltelefoni / trådløs bredbåndstilgang 

4)  Militære systemer 

5)  Faste forbindelser 

6)  Intelligente transportsystemer (ITS) 

7)  Meteorologi 

8)  Privat mobilradiokommunikasjon (PMR) / mobilradiokommunikasjon med offentlig tilgang (PAMR) 

9)  Programproduksjon og særlige arrangementer (PMSE) 

10)  Sivil beredskap og katastrofehjelp (PPDR) 

11)  Radioastronomi 

12)  Satellittsystemer 

13)  Kortdistanseutstyr (SRD) 

14)  Trådløst lokalnett (WLAN) / radiobasert lokalnett (RLAN) 

DEL II 

Innhold i rapporten som skal framlegges av Kommisjonen i henhold til artikkel 4 

Dersom det er mulig ut fra nivået på opplysningene som er samlet inn, skal rapporten som skal framlegges av 

Kommisjonen i henhold til artikkel 9 nr. 4 i beslutning nr. 243/2012/EU, minst inneholde opplysninger om følgende: 

1)  De aktuelle teknologiske utviklingstrekkene når det gjelder bruk av det relevante spekteret innenfor de områdene 

av Unionens politikk som omfattes av programmet for radiospektrumpolitikk. 

2)  Framtidige behov for og etterspørsel etter spektrum. 

 ____________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 21. mai 2010 

om oppheving av beslutning 2002/627/EF om opprettelse av Gruppen av europeiske 

reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(2010/299/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og  

ut fra følgende betraktninger: 

1) Etter fastsettelsen i 2002 av nye rammeregler for 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 

7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske 

kommunikasjonsnett og -tjenester (rammedirektivet)(1), 

2002/19/EF av 7. mars 2002 om tilgang til og 

samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett og 

tilhørende ressurser (tilgangsdirektivet)(2), 2002/20/EF 

av 7. mars 2002 om tillatelse for elektroniske kommuni-

kasjonsnett og -tjenester (tillatelsesdirektivet)(3) og 

2002/22/EF av 7. mars 2002 om leveringspliktige 

tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(direktivet om leveringspliktige tjenester)(4), traff 

Kommisjonen beslutning 2002/627/EF(5) om 

opprettelse av en rådgivende gruppe bestående av de 

uavhengige nasjonale reguleringsmyndigheter for 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester, kalt 

Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for 

elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester (ERG). 

2) ERG har bidratt positivt til en ensartet regulerings-

praksis ved å legge til rette for samarbeid mellom de 

nasjonale reguleringsmyndigheter og mellom dem og 

Kommisjonen og ved å være et mellomledd med hensyn 

til rådgivning og bistand til Kommisjonen på området 

elektronisk kommunikasjon. 

3) Rammereglene for elektronisk kommunikasjon fra 

2002 er blitt endret ved europaparlaments- og 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 26.5.2010, 

s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2015 av 

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informa-

sjonssamfunnstjenester) og protokoll 37 om lista nemnd I artikkel 

101, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

4.8.2016, s. 58. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33. 

(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7. 

(3) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21. 

(4) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51. 

(5) EFT L 200 av 30.7.2002, s. 38. 

rådsdirektiv 2009/140/EF(6) og europaparlaments-  

og rådsdirektiv 2009/136/EF(7) og supplert ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1211/2009 av 25. november 2009 om opprettelse  

av Sammenslutningen av europeiske regulerings-

myndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) 

og Kontoret(8). 

4) Ved forordning (EF) nr. 1211/2009 styrkes og 

anerkjennes den rolle som tidligere ble ivaretatt av ERG 

i de reviderte rammereglene gjennom opprettelsen av 

BEREC og dette organs økte deltakelse i utviklingen av 

regelverkspolitikken og mekanismene for å sikre 

ensartet anvendelse av regler på tvers av medlems-

statene. Særlig skal BEREC i henhold til nevnte 

forordning erstatte ERG og fungere som eneste forum 

for samarbeid mellom de nasjonale regulerings-

myndigheter og mellom dem og Kommisjonen ved 

utøvelsen av alle deler av deres ansvar i henhold til EUs 

rammeregler. 

5) Beslutning 2002/627/EF bør derfor oppheves – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Eneste artikkel 

Beslutning 2002/627/EF oppheves med virkning fra  

1. juni 2010. 

Utferdiget i Brussel, 21. mai 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

  

(6) EUT L 337 av 18.12.2009, s. 37. 

(7)  EUT L 337 av 18.12.2009, s. 11. 

(8) EUT L 337 av 18.12.2009, s. 1. 

2019/EØS/77/49 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/45/EU 

av 3. april 2014 

om periodisk teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere og om oppheving av 

direktiv 2009/40/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I hvitboken av 28. mars 2011 med tittelen «Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and 

resource efficient transport system» (Veikart for et felles europeisk transportområde – mot et konkurransedyktig og 

ressurseffektivt transportsystem) har Kommisjonen framsatt en «nullvisjon» med et mål om å redusere antall 

dødsulykker i Unionen til tilnærmet null innen 2050. Det forventes at kjøretøyteknologien vil være en viktig bidragsyter 

til å forbedre trafikksikkerheten med sikte på å nå dette målet. 

2)  I meldingen «Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020» (Mot et europeisk 

trafikksikkerhetsområde: politiske retningslinjer for trafikksikkerhet 2011-2020) foreslo Kommisjonen at man med 

utgangspunkt i 2010 skal halvere antall dødsulykker i Unionen innen 2020. Med sikte på å nå dette målet har 

Kommisjonen satt opp sju strategiske mål og funnet fram til tiltak for sikrere kjøretøyer, en strategi for å redusere antall 

skader samt tiltak for å forbedre sikkerheten til myke trafikanter, særlig motorsyklister. 

3)  Teknisk kontroll inngår i en mer overgripende ordning som har til hensikt å sikre at kjøretøyer holdes i sikker og 

miljømessig akseptabel stand mens de er i bruk. Denne ordningen bør omfatte periodisk teknisk kontroll av kjøretøyer 

og utekontroll av kjøretøyer som brukes i kommersiell virksomhet innen veitransport, samt å sørge for en 

registreringsmåte for kjøretøyer som gjør det mulig å midlertidig oppheve et kjøretøys tillatelse til å brukes i trafikken 

dersom kjøretøyet utgjør en umiddelbare fare for trafikksikkerheten. Periodisk kontroll bør være det viktigste verktøyet 

for å sikre trafikksikkerhet. Utekontroll av nyttekjøretøyer bør bare være et utfyllende tiltak ved siden av periodisk 

kontroll. 

4)  Medlemsstatene bør ha mulighet til å fastsette høyere kontrollstandarder enn dem som kreves ved dette direktiv. 

5)  Gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak kan omfatte opplysningskampanjer rettet mot kjøretøyeiere og mot utvikling 

av god praksis og gode vaner som et resultat av grunnleggende kontroll av deres kjøretøyer. 

6)  Kjøretøyer med funksjonsfeil i tekniske systemer virker inn på trafikksikkerheten og kan medføre trafikkulykker med 

skadde eller døde. Virkningen av dette kan reduseres dersom det innføres forbedringer i ordningen for teknisk kontroll. 

Tidlig påvisning av en mangel i trafikksikkerheten til et kjøretøy vil bidra til å avhjelpe denne mangelen og dermed til å 

hindre ulykker.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 29.4.2014, s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 59. 

(1) EUT C 44 av 15.2.2013, s. 128. 

(2) Europaparlamentets holdning av 11. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 24. mars 2014. 

2019/EØS/77/50 
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7)  Kjøretøyer med svikt i utslippskontrollsystemene har større miljøvirkning enn godt vedlikeholdte kjøretøyer. Derfor vil 

en ordning med periodisk teknisk kontroll bidra til å forbedre miljøet ved å redusere det gjennomsnittlige utslippet fra 

kjøretøyer. 

8)  Medlemsstatene bør vurdere hensiktsmessige tiltak for å forhindre ugunstig manipulering av eller inngrep i deler og 

komponenter i et kjøretøy som kan ha negativ innvirkning på et kjøretøys sikkerhets- og miljømessige egenskaper, 

særlig gjennom de periodiske tekniske kontrollene, herunder sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til 

overtredelsen, virker avskrekkende og ikke medfører forskjellsbehandling. 

9)  I løpet av de to siste tiårene er kravene til utslipp fra kjøretøyer i forbindelse med typegodkjenning stadig blitt strengere. 

Imidlertid har ikke luftkvaliteten forbedret seg så mye som antatt med de strengere utslippsstandardene for kjøretøyer, 

særlig når det gjelder nitrogenoksider (NOx) og fine partikler. Mulighetene til å forbedre prøvingssyklusene slik at de 

tilsvarer forholdene på veien, bør undersøkes nøye for å kunne utvikle framtidige løsninger, herunder innføring av 

prøvingsmetoder for å måle NOx-nivåer og grenseverdier for NOx-utslipp. 

10)  For kjøretøyer som oppfyller utslippsklasse Euro 6 og Euro VI, blir egendiagnosesystemene (OBD) stadig mer effektive 

med hensyn til å vurdere utslipp, noe som berettiger bruken av dem som likeverdige med standard utslippsprøving med 

sikte på teknisk kontroll. Med sikte på å gjøre det mulig å bruke OBD-systemet til teknisk kontroll av kjøretøyer opp til 

utslippsklasse Euro 5 og Euro V bør medlemsstatene kunne tillate denne prøvingsmetoden i samsvar med produsentens 

anbefalinger og andre krav til slike kjøretøyer, dersom likeverdigheten, eventuelt idet det tas hensyn til ethvert relevant 

typegodkjenningsregelverk, er kontrollert på en uavhengig måte. 

11)  Det er vedtatt en rekke tekniske standarder og krav med hensyn til kjøretøysikkerhet i Unionen. Gjennom en ordning 

med periodisk teknisk kontroll, er det nødvendig å sikre at kjøretøyene fortsatt oppfyller sikkerhetsstandardene. Denne 

ordningen bør få anvendelse på visse kjøretøygrupper som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/24/EF(1), 

2003/37/EF(2) og 2007/46/EF(3). 

12)  Traktorer med hjul med en høyeste konstruksjonshastighet på mer enn 40 km/t brukes i økende grad i stedet for 

lastebiler til lokal transport og til kommersiell godstransport på vei. Deres risikopotensial kan sammenlignes med 

lastebiler, og kjøretøyer i denne gruppen, som hovedsakelig brukes på offentlig vei, bør derfor gjennomgå en teknisk 

kontroll. 

13)  Kjøretøyer av historisk interesse antas å bevare kulturarven fra den epoken da de ble bygd, og man går ut fra at de knapt blir 

brukt på offentlig vei. Det bør være opp til medlemsstatene å bestemme hvor ofte slike kjøretøyer skal gjennomgå en 

teknisk kontroll. Det bør også være opp til medlemsstatene å regulere teknisk kontroll av andre typer spesialkjøretøyer. 

14)  Kjøretøyer som brukes utelukkende på fjerntliggende territorier i medlemsstatene, særlig på små øyer med færre enn 

5 000 innbyggere, eller i tynt befolkede områder med en befolkningstetthet på under fem personer per kvadratkilometer, 

brukes under forhold som kan kreve en særlig ordning for teknisk kontroll. Medlemsstatene bør derfor få myndighet til å 

unnta slike kjøretøyer fra dette direktivs virkeområde. 

15)  Teknisk kontroll er et nasjonalt anliggende og bør derfor utføres av medlemsstatene eller av offentlige eller private 

organer som er bemyndiget til å utføre en slik kontroll under deres tilsyn. Medlemsstatene bør uten unntak forbli 

ansvarlige for den tekniske kontrollen, også dersom den nasjonale ordningen tillater at private organer, herunder slike 

som også foretar reparasjon av kjøretøyer, utfører teknisk kontroll.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/24/EF av 18. mars 2002 om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul, og om 

oppheving av rådsdirektiv 92/61/EØF (EFT L 124 av 9.5.2002, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller skogbrukstraktorer, tilhengere og 

utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter, og om oppheving av direktiv 74/150/EØF (EUT L 171 av 

9.7.2003, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike kjøretøyer (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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16)  Medlemsstatene bør derfor få myndighet til å utpeke kontrollorganer som befinner seg utenfor deres territorium til å 

utføre tekniske kontroller av kjøretøyer registrert på deres territorium, dersom disse kontrollorganene allerede er 

godkjent til å utføre kontroller av kjøretøyer i den medlemsstaten der de befinner seg. 

17)  Ved inspeksjon av kjøretøyer, særlig av deres elektroniske sikkerhetskomponenter, er det viktig å ha tilgang til de 

tekniske spesifikasjonene for hvert enkelt kjøretøy. Følgelig bør kjøretøyprodusentene framlegge de dataene som er 

nødvendige for å kontrollere funksjonsevnen til sikkerhets- og miljørelaterte komponenter. Bestemmelsene om tilgang 

til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer bør dessuten få anvendelse for dette formål og gi 

kontrollorganer tilgang til alle opplysninger som er nødvendige for teknisk kontroll. Dataene bør omfatte de 

opplysningene som gjør at funksjonsevnen til kjøretøyets sikkerhetssystemer kan overvåkes på en måte som gjør at de 

kan prøves innenfor rammen av en periodisk teknisk kontroll. Dette er av avgjørende betydning, særlig innenfor 

elektronisk styrte systemer, og bør omfatte alle deler som er montert av produsenten. 

18)  Kjøretøyer som brukes på offentlig vei, skal være trafikksikre når de er i bruk. Innehaveren av vognkortet og eventuelt 

føreren av kjøretøyet bør være ansvarlig for å holde kjøretøyet i trafikksikker stand. 

19)  Det er viktig for trafikksikkerheten og for dens innvirkning på samfunnet at kjøretøyer som brukes på veiene, er i god 

teknisk stand. Derfor bør medlemsstatene ikke hindres i å tillate at det på frivillig basis utføres ytterligere tekniske 

kontroller. 

20)  For å gi rom for en viss fleksibilitet for innehavere av vognkort og førere bør medlemsstatene kunne oppgi et tidsrom på 

flere uker som den periodiske tekniske kontrollen skal utføres innenfor. 

21)  Kontrollen som utføres i løpet av et kjøretøys levetid, bør være forholdsvis enkel, rask og billig, samtidig som den er 

virkningsfull med hensyn til å oppnå målene i dette direktiv. 

22)  Den tekniske kontrollen bør omfatte alle punkter som er relevante for det kontrollerte kjøretøyets særskilte konstruksjon, 

oppbygging og utstyr. Kompatibilitet mellom deler og komponenter, for eksempel mellom hjul og hjulnav, bør 

behandles som et kritisk sikkerhetspunkt og bør kontrolleres ved den tekniske kontrollen. I forbindelse med disse 

punktene, og idet det tas hensyn til dagens kjøretøyteknologi, bør moderne elektroniske systemer stå på listen over 

punkter som skal kontrolleres. Med sikte på å harmonisere den tekniske kontrollen bør det innføres anbefalte 

prøvingsmetoder for hvert av de punktene som skal kontrolleres. Disse punktene bør ajourføres for å ta hensyn til den 

nyeste forskningen og den tekniske utviklingen innenfor kjøretøysikkerhet. 

23)  For å fremme harmonisering og sikre ensartede standarder bør en ikke-uttømmende liste over de viktigste årsakene til 

feil framlegges for alle kontrollpunkter. For å sikre ensartet vurdering av tilstanden til det kontrollerte kjøretøyet bør 

påviste feil vurderes i forhold til en felles standard. 

24)  Med sikte på en bedre anvendelse av prinsippet om fri bevegelighet i Unionen bør medlemsstatene, med hensyn til 

omregistrering av et kjøretøy, anerkjenne kontrollsedler utstedt av andre medlemsstater. Dette bør ikke påvirke en 

medlemsstats rett til å kontrollere kontrollseddelen og kjøretøyidentifikasjonen ved omregistrering og å kreve at det skal 

utføres en ny teknisk kontroll på de vilkårene som er fastsatt i dette direktiv. 

25)  Svindel med kilometertelleren bør anses som et straffbart lovbrudd, ettersom manipulering av kilometertelleren kan 

medføre uriktig vurdering av et kjøretøys trafikksikkerhet. Registreringen av kjørelengde i kontrollseddelen og 

kontrollørenes tilgang til disse opplysningene bør gjøre det enklere å oppdage inngrep i eller manipulering av 

kilometertelleren. Utvekslingen av opplysninger om kilometerstand mellom vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

bør undersøkes av Kommisjonen.  
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26)  Det skal utstedes en kontrollseddel etter hver kontroll. Dette bør blant annet omfatte opplysninger om kjøretøyets 

identitet og resultatene av kontrollen. Disse resultatene bør gjøres elektronisk tilgjengelige. Med sikte på å sikre god 

oppfølging av tekniske kontroller bør medlemsstatene samle inn og oppbevare slike opplysninger i en database, særlig 

for å kunne analysere resultatene av de periodiske tekniske kontrollene. 

27)  Innehaveren av vognkortet og eventuelt føreren av et kjøretøy som er underlagt den tekniske kontrollen der det blir funnet 

mangler, særlig slike mangler som utgjør en risiko for trafikksikkerheten, bør rette opp slike mangler umiddelbart. Når det 

gjelder farlige mangler, kan det være nødvendig å begrense bruken av kjøretøyet til disse manglene er fullstendig rettet opp. 

28)  Dersom et kontrollert kjøretøy tilhører en kjøretøygruppe som ikke er underlagt registrering i den medlemsstaten der det 

er tatt i bruk, bør denne medlemsstaten kunne kreve at kontrollbeviset plasseres på et synlig sted på kjøretøyet. 

29)  For å kunne oppnå høy kvalitet på kontrollen i hele Unionen skal det utstyret som brukes ved kontroll, samt dets 

vedlikehold og kalibrering kontrolleres med henvisning til spesifikasjoner fastsatt av medlemsstatene eller produsentene. 

30)  Det bør være mulig å kunne bruke alternativt utstyr som gjenspeiler teknologisk utvikling og nyskaping, forutsatt at det 

sikres et tilsvarende høyt kvalitetsnivå på kontrollen. 

31)  Når medlemsstatene godkjenner kontrollorganer på sitt territorium, bør de ta hensyn til det faktum at europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2006/123/EF(1) utelukker fra sitt virkeområde tjenester av allmenn interesse på transportområdet. 

32)  Kontrollorganer bør sikre objektivitet og høy kvalitet ved kjøretøykontrollen. For å oppfylle minstekravene med hensyn 

til kvalitetsstyring bør kontrollorganene oppfylle kravene fastsatt av den godkjennende medlemsstaten. 

33)  Høy standard ved de tekniske kontrollene krever at kontrollpersonalet har et høyt ferdighets- og kompetansenivå. Et 

opplæringssystem som omfatter grunnopplæring og jevnlige oppfriskingskurs eller en relevant eksamen, bør innføres. 

Det bør fastsettes en overgangsperiode som gir en smidig overgang for eksisterende kontrollpersonale til ordningen med 

jevnlig opplæring eller eksamen. For å sikre et høyt nivå på opplæring, kompetanse og kontroll bør medlemsstatene 

tillates å fastsette ytterligere kompetansekrav og tilsvarende opplæringskrav. 

34)  Når kontrollørene utfører teknisk kontroll, bør de fungere uavhengig, og deres vurdering skal ikke påvirkes av 

interessekonflikter, herunder slike som er av økonomisk eller personlig art. Det bør derfor ikke være noen direkte 

sammenheng mellom kontrollørenes godtgjøring og resultatene av de tekniske kontrollene. Det bør være mulig for 

medlemsstatene å fastsette krav om at aktiviteter skal holdes atskilt, eller å gi et privat organ tillatelse til å utføre både 

teknisk kontroll og reparasjon av kjøretøyer, også av samme kjøretøy, dersom tilsynsorganet på en tilfredsstillende måte 

har konstatert at objektiviteten er på et høyt nivå. 

35)  Resultatene av en teknisk kontroll bør ikke endres for kommersielle formål. Bare dersom resultatene fra en teknisk 

kontroll utført av en kontrollør er åpenbart feilaktige, bør tilsynsorganet kunne endre resultatene av kontrollen. 

36)  Med sikte på å sikre at det opprettholdes et høyt kvalitetsnivå på kontrollene over tid bør medlemsstatene innføre en 

kvalitetssikringsordning som omfatter prosessene godkjenning, tilsyn, tilbakekalling, midlertidig oppheving eller 

annullering av godkjenning for å utføre de tekniske kontrollene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked (EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36). 
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37)  Akkreditering av kontrollorganer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(1) bør ikke 

utgjøre en forpliktelse for medlemsstatene. 

38)  I flere medlemsstater utfører et høyt antall private godkjente kontrollorganer teknisk kontroll. For å sikre effektiv 

utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene med hensyn til dette bør det utpekes nasjonale kontaktpunkter. 

39)  Teknisk kontroll inngår i en bredere reguleringsordning og er retningsgivende for kjøretøyer i hele deres levetid, fra 

godkjenning via registrering og kontroll til opphogging. Deling av opplysninger i nasjonale og produsentenes elektroniske 

kjøretøydatabaser bør i prinsippet bidra til å forbedre effektiviteten av hele forvaltningen av kjøretøyer og bør bidra til å 

redusere kostnader og administrative byrder. Kommisjonen bør undersøke gjennomførbarheten, kostnadene og nytten av å 

innføre en elektronisk informasjonsplattform for kjøretøyer ved å dra fordel av eksisterende og allerede iverksatte IT-

løsninger med hensyn til internasjonal datautveksling, for å redusere kostnadene så mye som mulig og unngå dobbeltarbeid. 

Når dette spørsmålet undersøkes, bør Kommisjonen vurdere den mest hensiktsmessige måten for å knytte sammen 

eksisterende nasjonale systemer med sikte på utveksling av opplysninger om data knyttet til teknisk kontroll og 

kilometerstand mellom de vedkommende myndighetene i medlemsstatene som er ansvarlige for kontroll, registrering og 

kjøretøygodkjenning, kontrollorganer, produsenter av kontrollutstyr og kjøretøyprodusenter. Kommisjonen bør også 

undersøke gjennomførbarheten, kostnadene og nytten av å samle inn og lagre tilgjengelige opplysninger om de viktigste 

sikkerhetsrelaterte komponentene i kjøretøyer som har vært involvert i alvorlige ulykker, samt muligheten for å gjøre 

opplysninger om ulykkeshistorikk og kilometerstand tilgjengelige i anonymisert form for kjøretøykontrollørene, innehavere 

av vognkort og de som forsker på ulykker. 

40)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2). 

41)  Kommisjonen bør ikke vedta gjennomføringsrettsakter vedrørende de opplysningene som skal gjøres tilgjengelige av 

kjøretøyprodusentene for teknisk kontroll, dersom komiteen nedsatt i henhold til dette direktiv ikke avgir uttalelse om 

utkastet til gjennomføringsrettsakt som Kommisjonen har framlagt. 

42)  For å kunne ajourføre benevnelsene på kjøretøygrupper i artikkel 2 nr. 1 og artikkel 5 nr. 1 og 2, ajourføre vedlegg I 

nr. 3 med hensyn til metoder og tilpasse vedlegg I nr. 3 med hensyn til listen over kontrollpunkter, metoder og vurdering 

av mangler, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte delegeres til Kommisjonen. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under det 

forberedende arbeidet, også på ekspertnivå. Kommisjonen bør i forbindelse med forberedelsen og utarbeidingen av 

delegerte rettsakter sørge for samtidig, rettidig og korrekt oversending av relevante dokumenter til Europaparlamentet 

og til Rådet. 

43)  Teknisk kontroll har direkte innvirkning på trafikksikkerheten og bør derfor gjennomgås jevnlig. Kommisjonen bør avgi 

rapport om hvor virkningsfulle bestemmelsene i dette direktiv er, herunder de som er knyttet til dets virkeområde, kontroll-

hyppigheten, ytterligere forbedringer av ordningen med tekniske kontroller gjennom elektronisk informasjonsutveksling og 

muligheten i framtiden for gjensidig anerkjennelse av kontrollsedler. 

44)  Kontrollstasjoner og utstyr som brukes ved kontrollorganer, bør oppfylle kravene som gjelder for utføring av tekniske 

kontroller. Siden dette nødvendiggjør betydelige investeringer og tilpasninger som det kanskje ikke er mulig å utføre 

umiddelbart, bør det gis en frist på fem år til å oppfylle disse kravene. Det bør dessuten gis en frist på fem år for å gjøre 

tilsynsorganene i stand til å oppfylle alle kriteriene og kravene som gjelder godkjenning av og tilsyn med kontrollorganer.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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45)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å forbedre trafikksikkerheten ved å fastsette felles minstekrav og harmoniserte 

regler for teknisk kontroll av kjøretøyer i Unionen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, men heller på 

grunn av tiltakets omfang bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet som fastsatt i 

nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

46)  Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter, som er omhandlet i artikkel 6 i traktaten om Den europeiske union. 

47)  Dette direktiv innarbeider og ajourfører reglene i kommisjonsrekommandasjon 2010/378/EU(1) med sikte på bedre 

regulering av resultatene av tekniske kontroller. 

48)  Dette direktiv ajourfører de tekniske kravene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF(2) og utvider dets 

virkeområde slik at det særlig omfatter bestemmelser om etablering av kontrollorganer og deres tilsynsorganer, samt om 

utnevnelse av kontrollører bemyndiget til å utføre tekniske kontroller. Nevnte direktiv bør derfor oppheves. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, DEFINISJONER OG VIRKEOMRÅDE 

Artikkel 1 

Formål 

Ved dette direktiv fastsettes minstekrav til en ordning med periodisk teknisk kontroll av kjøretøyer som brukes på offentlig vei. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på kjøretøyer med en konstruksjonshastighet på over 25 km/t i følgende grupper, som nevnt i 

direktiv 2002/24/EF, direktiv 2003/37/EF og direktiv 2007/46/EF: 

— motorvogner konstruert og bygd hovedsakelig for transport av personer og deres bagasje med høyst åtte sitteplasser i 

tillegg til førersetet – kjøretøygruppe M1, 

— motorvogner konstruert og bygd hovedsakelig for transport av personer og deres bagasje, med flere enn åtte sitteplasser i 

tillegg til førersetet – kjøretøygruppe M2 og M3, 

— motorvogner konstruert og bygd hovedsakelig for godstransport med en totalvekt på høyst 3,5 tonn – kjøretøygruppe N1, 

— motorvogner konstruert og bygd hovedsakelig for godstransport med en totalvekt på over 3,5 tonn – kjøretøygruppe N2 og 

N3, 

— tilhengere konstruert og bygd for gods- eller persontransport, samt for innkvartering av personer med en totalvekt på over 

3,5 tonn – kjøretøygruppe O3 og O4, 

— fra 1. januar 2022, to- eller trehjuls kjøretøyer – kjøretøygruppe L3e, L4e, L5e og L7e med et slagvolum for motor på mer 

enn 125 cm3, 

— traktorer med hjul i gruppe T5, hvis bruk hovedsakelig finner sted på offentlig vei, med en høyeste konstruksjonshastighet 

på over 40 km/t.  

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2010/378/EU av 5. juli 2010 om vurdering av mangler ved teknisk kontroll i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/40/EF om teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere (EUT L 173 av 8.7.2010, s. 74). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF av 6. mai 2009 om teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere (EUT L 141 av 

6.6.2009, s. 12). 
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2.  Medlemsstatene kan utelukke følgende kjøretøyer registrert på sitt territorium fra dette direktivs virkeområde: 

— kjøretøyer som benyttes under uvanlige forhold, og kjøretøyer som aldri, eller nesten aldri, brukes på offentlig vei, 

herunder kjøretøyer som er av historisk interesse eller konkurransekjøretøyer, 

— kjøretøyer som er omfattet av diplomatisk immunitet, 

— kjøretøyer som brukes av de væpnede styrker, styrker som håndhever lov og orden, brannvesenet, sivilforsvaret og 

beredskapstjeneste eller redningstjeneste, 

— kjøretøyer som brukes til landbruk, hagebruk, skogbruk eller oppdretts- og fiskeriformål utelukkende på territoriet til den 

berørte medlemsstaten og i terreng der slik virksomhet finner sted, herunder gårdsveier, skogsbilveier eller dyrket mark, 

— kjøretøyer som brukes utelukkende på små øyer eller i tynt befolkede områder, 

— spesialkjøretøyer som transporterer sirkus- og tivoliutstyr, med en høyeste konstruksjonshastighet på høyst 40 km/t, og som 

bare benyttes på territoriet til den berørte medlemsstaten, 

— kjøretøyer i gruppe L3e, L4e, L5e og L7e med et slagvolum for motor på mer enn 125 cm3, der medlemsstaten har innført 

virkningsfulle alternative trafikksikkerhetstiltak for to- eller trehjuls kjøretøyer, idet det tas hensyn til særlig relevant 

trafikksikkerhetsstatistikk for de siste fem årene. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om slike unntak. 

3.  Medlemsstatene kan innføre nasjonale krav til teknisk kontroll av kjøretøyer registrert på sitt territorium som ikke er 

omfattet av dette direktivs virkeområde, og av kjøretøyer oppført i nr. 2. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

1)  «kjøretøy» enhver motorvogn eller dens tilhenger som ikke går på skinner, 

2)  «motorvogn» et selvstendig motordrevet kjøretøy med hjul som har en høyeste konstruksjonshastighet på over 25 km/t, 

3)  «tilhenger» et ikke-selvdrevet kjøretøy med hjul som er beregnet på og konstruert for å trekkes av en motorvogn, 

4)  «semitrailer» enhver tilhenger som er konstruert for å tilkoples en motorvogn slik at den delvis hviler på motorvognen, og 

slik at en vesentlig del av dens egen og lastens vekt bæres av motorvognen, 

5)  «to- eller trehjuls kjøretøy» ethvert motordrevet kjøretøy med to hjul, med eller uten sidevogn, og alle tre- eller firehjuls 

motorsykler, 

6)  «kjøretøy registrert i en medlemsstat» et kjøretøy som er registrert eller tatt i bruk i en medlemsstat, 

7)  «kjøretøy av historisk interesse» ethvert kjøretøy som anses å være historisk av medlemsstaten der det er registrert, eller ett 

av dens utnevnte godkjenningsorganer, og som oppfyller alle følgende vilkår: 

— det ble produsert eller registrert første gang for minst 30 år siden, 

— den spesifikke typen, som definert i relevant unionsrett eller nasjonal rett, er ikke lenger i produksjon, 

— det er historisk bevart og vedlikeholdt i opprinnelig stand og har ikke gjennomgått betydelige endringer hva angår 

tekniske egenskaper eller hovedkomponenter,  
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8)  «innehaver av vognkort» den juridiske eller fysiske personen i hvis navn kjøretøyet er registrert, 

9)  «teknisk kontroll» en inspeksjon i samsvar med vedlegg I som har til hensikt å sikre at et kjøretøy er trygt å bruke på 

offentlig vei, og at det oppfyller de påkrevde og obligatoriske sikkerhets- og miljøegenskapene, 

10)  «godkjenning» en framgangsmåte der en medlemsstat erklærer at et kjøretøy oppfyller relevante administrative bestemmelser 

og tekniske krav nevnt i direktiv 2002/24/EF, direktiv 2003/37/EF og direktiv 2007/46/EF, 

11)  «mangler» tekniske feil og andre forekomster av manglende samsvar som blir påvist under en teknisk kontroll, 

12)  «kontrollseddel» en rapport fra en teknisk kontroll utstedt av vedkommende myndighet eller et kontrollorgan som 

inneholder resultatet av den tekniske kontrollen, 

13)  «kontrollør» en person godkjent av en medlemsstat eller av dens vedkommende myndighet til å utføre tekniske kontroller 

på et kontrollorgan eller eventuelt på vegne av en vedkommende myndighet, 

14)  «vedkommende myndighet» myndighet eller offentlig organ som en medlemsstat har gitt myndighet til å forvalte 

ordningen med teknisk kontroll, herunder eventuelt, gjennomføringen av tekniske kontroller, 

15)  «kontrollorgan» offentlig eller privat organ eller virksomhet som medlemsstaten har godkjent til å gjennomføre tekniske 

kontroller, 

16)  «tilsynsorgan» ett eller flere organer etablert av en medlemsstat med ansvar for å føre tilsyn med kontrollorganer. Et 

tilsynsorgan kan være en del av den eller de vedkommende myndighetene, 

17)  «liten øy» en øy med færre enn 5 000 innbyggere som ikke er tilknyttet andre deler av territoriet med veibruer eller 

veitunneler, 

18)  «tynt befolket område» et forhåndsdefinert område med en befolkningstetthet på under fem personer per kvadratkilometer, 

19)  «offentlig vei» en vei som brukes av offentligheten, for eksempel en lokal, regional eller nasjonal vei, hovedvei, motorgate 

eller motorvei. 

KAPITTEL II 

ALMINNELIGE FORPLIKTELSER 

Artikkel 4 

Ansvarsområder 

1.  Hver medlemsstat skal sikre at kjøretøyer som er registrert på sitt territorium, kontrolleres periodisk i samsvar med dette 

direktiv, av kontrollorganer som er godkjent av den medlemsstaten der disse kjøretøyene er registrert. 

2.  Teknisk kontroll skal utføres av den medlemsstaten der kjøretøyet er registrert, eller av et offentlig organ som 

medlemsstaten har gitt myndighet til å utføre denne oppgaven, eller av organer eller virksomheter som medlemsstaten har 

utpekt eller fører tilsyn med, herunder godkjente private organer. 

3.  I samsvar med prinsippene fastsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007(1) og europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 595/2009(2) skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter og innen 20. mai 2018 vedta  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra 

lette passasjer- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT 

L 171 av 29.6.2007, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av motorvogner og motorer med hensyn til 

utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av forordning 

(EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF, og om oppheving av direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188 av 

18.7.2009, s. 1). 
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a)  et sett med tekniske opplysninger om bremseanlegg, styring, sikt, lykter, refleksinnretninger, elektrisk utstyr, aksler, hjul, 

dekk, hjuloppheng, understell, understellsutstyr, annet utstyr og skadevirkninger som er nødvendige for teknisk kontroll av 

de punktene som skal kontrolleres, og om bruken av de anbefalte prøvingsmetodene i samsvar med vedlegg I nr. 3, og 

b)  de nærmere reglene for dataformatet og framgangsmåtene for å få tilgang til de relevante tekniske opplysningene. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 19 nr. 2. 

Produsentene skal vederlagsfritt, eller til en rimelig pris og uten forskjellsbehandling, gjøre de tekniske opplysningene nevnt i 

første ledd bokstav a) tilgjengelige for kontrollorganer og relevante vedkommende myndigheter. 

Kommisjonen skal undersøke om det er praktisk mulig å opprette et felles tilgangspunkt for disse tekniske opplysningene. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at ansvaret for å holde et kjøretøy i trafikksikker stand, er definert i nasjonal rett. 

KAPITTEL III 

MINSTEKRAV TIL TEKNISK KONTROLL 

Artikkel 5 

Dato og hyppighet for prøving 

1.  Kjøretøyer skal gjennomgå en teknisk kontroll minst innenfor følgende intervaller, med forbehold for det fleksible 

tidsrommet som anvendes i medlemsstatene i henhold til nr. 3: 

a)  Kjøretøyer i gruppe M1 og N1: fire år etter den datoen kjøretøyet ble registrert første gang, deretter hvert annet år. 

b)  Kjøretøyer i gruppe M1 som brukes som taxi eller ambulanse, kjøretøyer i gruppe M2, M3, N2, N3, O3 og O4: ett år etter den 

datoen kjøretøyet ble registrert første gang, deretter hvert år. 

c)  Kjøretøyer i gruppe T5 som hovedsakelig brukes på offentlig vei til kommersiell godstransport på vei: fire år etter den 

datoen kjøretøyet ble registrert første gang, deretter hvert annet år. 

2.  Medlemsstatene skal fastsette hensiktsmessige intervaller som kjøretøyer i gruppe L3e, L4e, L5e og L7e, med et 

slagvolum for motor på mer enn 125 cm3, skal gjennomgå teknisk kontroll innenfor. 

3.  Medlemsstatene eller vedkommende myndigheter kan fastsette et rimelig tidsrom som teknisk kontroll skal uføres 

innenfor, som ikke overstiger intervallene fastsatt i nr. 1. 

4.  Uten hensyn til datoen for kjøretøyets siste tekniske kontroll kan medlemsstaten eller vedkommende myndighet kreve at 

det gjennomgår en teknisk kontroll før datoene nevnt i nr. 1 og 2 i følgende tilfeller: 

— Etter en ulykke som påvirker de viktigste sikkerhetsrelaterte komponentene i kjøretøyet, for eksempel hjul, hjuloppheng, 

deformasjonssoner, kollisjonsputesystem, styring eller bremser. 

— Dersom kjøretøyets sikkerhets- og miljørelaterte systemer og komponenter er endret eller modifisert. 

— Dersom kjøretøys vognkort har skiftet innehaver. 

— Dersom kjøretøyet har kjørt 160 000 km. 

— Dersom trafikksikkerheten er påvirket i alvorlig grad. 

Artikkel 6 

Innhold og kontrollmetoder 

1.  For kjøretøyer som hører inn under dette direktivs virkeområde, unntatt gruppe L3e, L4e, L5e og L7e med et slagvolum 

for motor på mer enn 125 cm3, skal medlemsstatene sikre at de tekniske kontrollene omfatter minst de områdene som er nevnt i 

vedlegg I nr. 2.  
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2.  For hvert område nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndigheter i medlemsstaten eller kontrollorganet utføre en teknisk 

kontroll som omfatter minst de punktene som er nevnt i vedlegg I nr. 3, ved hjelp av den anbefalte metoden eller en tilsvarende 

metode godkjent av vedkommende myndighet som kan anvendes på kontrollene av disse punktene, som angitt i vedlegg I nr. 3. 

Kontrollen kan også omfatte en verifisering av hvorvidt de respektive delene og komponentene på kjøretøyet oppfyller de 

sikkerhets- og miljøkravene som var gjeldende på godkjenningstidspunktet, eller eventuelt på tidspunktet for ettermontering. 

Kontrollen skal utføres ved hjelp av tilgjengelig teknikk og utstyr og uten bruk av verktøy til å demontere eller fjerne noen deler 

av kjøretøyet. 

3.  For kjøretøygruppe L3e, L4e, L5e og L7e med et slagvolum for motor på mer enn 125 cm3, skal medlemsstatene fastsette 

områder, punkter og hensiktsmessige kontrollmetoder. 

Artikkel 7 

Vurdering av mangler 

1.  For hvert punkt som skal kontrolleres, gis det i vedlegg I en minimumsliste over mulige mangler og deres alvorsgrad. 

2.  Mangler som blir funnet ved periodisk kontroll av kjøretøyer, skal kategoriseres i én av følgende grupper: 

a)  Små mangler som ikke har noen vesentlig virkning på kjøretøyets sikkerhet eller miljøvirkning, samt andre mindre avvik 

fra kravene. 

b)  Store mangler som kan sette kjøretøyets sikkerhet i fare eller ha en miljøvirkning eller utsette andre trafikanter for fare, 

samt andre mer vesentlige avvik fra kravene. 

c)  Farlige mangler som utgjør en direkte og umiddelbar fare for trafikksikkerheten eller har en miljøvirkning som berettiger at 

en medlemsstat eller dens vedkommende myndigheter kan forby bruken av kjøretøyet på offentlig vei. 

3.  Et kjøretøy som har mangler som hører inn under mer enn én mangelgruppe nevnt i nr. 2, skal klassifiseres i den gruppen 

som tilsvarer den alvorligste mangelen. Et kjøretøy som har flere mangler innenfor samme kontrollområde som identifisert 

innenfor virkeområdet for kontrollen nevnt i vedlegg I nr. 2, kan klassifiseres i den nest alvorligste mangelgruppen dersom det 

kan dokumenteres at den samlede virkningen av disse manglene medfører en større risiko for trafikksikkerheten. 

Artikkel 8 

Kontrollseddel 

1.  Medlemsstatene skal sikre at kontrollorganene eller, dersom det er relevant, vedkommende myndigheter som har utført en 

teknisk kontroll av et kjøretøy, utsteder en kontrollseddel for det kjøretøyet som minst angir de standardiserte delene fra de 

tilsvarende harmoniserte unionskodene som fastsatt i vedlegg II. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at kontrollorganene eller, dersom det er relevant, vedkommende myndigheter lager kontrollsed-

delen, eller dersom det foreligger en elektronisk framstilt kontrollseddel, en bekreftet utskrift av dette sertifikatet til den 

personen som framstiller kjøretøyet for kontroll. 

3.  Med forbehold for artikkel 5 skal enhver medlemsstat ved omregistrering av et kjøretøy som allerede er registrert i en 

annen medlemsstat, anerkjenne kontrollseddelen utstedt av denne andre medlemsstaten, som om den selv hadde utstedt 

kontrollseddelen, forutsatt at kontrollseddelen fortsatt er gyldig med hensyn til den hyppigheten for periodisk kontroll som er 

fastsatt av den medlemsstaten der omregistreringen finner sted. I tvilstilfeller kan medlemsstaten der omregistreringen finner 

sted, kontrollere kontrollseddelens gyldighet før den anerkjenner den. Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen en 

beskrivelse av kontrollseddelen før 20. mai 2018. Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 19. Dette nummer får 

ikke anvendelse på kjøretøygruppe L3e, L4e, L5e og L7e. 

4.  Med forbehold for artikkel 5 nr. 4 og nr. 3 i denne artikkel skal medlemsstatene som et prinsipp anerkjenne en 

kontrollseddels gyldighet dersom et kjøretøy — som har gyldig bevis for periodisk teknisk kontroll — skifter eier.  
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5.  Fra og med 20. mai 2018 og senest innen 20. mai 2021 skal kontrollorganene oversende elektronisk de opplysningene som 

er nevnt i de kontrollsedlene som de utsteder, til vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten. Slik informasjon skal 

finne sted innen rimelig tid etter at hver kontrollseddel er utstedt. Fram til sistnevnte dato kan kontrollorganene oversende de 

relevante opplysningene til vedkommende myndighet på en annen måte. Medlemsstatene skal fastsette hvor lenge 

vedkommende myndighet skal oppbevare disse opplysningene. Dette tidsrommet skal ikke være kortere enn 36 måneder, med 

forbehold for de nasjonale skatteordningene i medlemsstatene. 

6.  Med sikte på kontroll av kilometertellere som er montert på normal måte, skal medlemsstatene sikre at opplysningene fra 

den forrige tekniske kontrollen gjøres tilgjengelig for kontrollørene så snart de foreligger elektronisk. Dersom det konstateres at 

en kilometerteller er manipulert i den hensikt å redusere eller gi feil framstilling av et kjøretøys kjørelengde, skal slik 

manipulering straffes med sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende. 

7.  Medlemsstatene skal sikre at resultatene fra de tekniske kontrollene så snart som mulig meldes til eller gjøres tilgjengelig 

for den myndigheten som er ansvarlig for kjøretøyets registrering. Slik melding skal inneholde opplysningene nevnt i 

kontrollseddelen. 

Artikkel 9 

Oppfølging av mangler 

1.  Dersom det bare er små mangler, skal kjøretøyet anses å være godkjent ved kontrollen, manglene skal rettes opp, og 

kjøretøyet skal ikke kontrolleres på nytt. 

2.  Dersom det er store mangler, skal kjøretøyet anses å være ikke godkjent ved kontrollen. Medlemsstatene eller 

vedkommende myndighet skal beslutte hvor lenge det aktuelle kjøretøyet kan brukes før det må gjennomgå en ny teknisk 

kontroll. Etterfølgende kontroll skal finne sted i løpet av et tidsrom definert av medlemsstaten eller vedkommende myndighet, 

men ikke senere enn to måneder etter den første kontrollen. 

3.  Dersom det er farlige mangler, skal kjøretøyet anses å være ikke godkjent ved kontrollen. Medlemsstatene eller 

vedkommende myndighet kan beslutte at det aktuelle kjøretøyet ikke skal brukes på offentlig vei, og at godkjenningen til å bruke 

det i veitrafikken skal oppheves midlertidig i et begrenset tidsrom, uten at det skal kreves ny registreringsprosess, inntil manglene 

er rettet opp og det er utstedt en ny kontrollseddel som bevitner at kjøretøyet er i trafikksikker stand. 

Artikkel 10 

Kontrollbevis 

1.  Kontrollorganet eller, dersom det er relevant, vedkommende myndighet i den medlemsstaten som har utført en teknisk 

kontroll på et kjøretøy som er registrert på dens territorium, skal framlegge bevis, for eksempel en angivelse på kjøretøyets 

registreringsdokument, et klistremerke, et sertifikat eller annen lett tilgjengelig informasjon, for hvert kjøretøy som er godkjent 

ved en slik kontroll. På beviset skal det angis innen hvilken dato neste tekniske kontroll skal finne sted. 

Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen en beskrivelse av dette beviset før 20. mai 2018. Kommisjonen skal så 

underrette komiteen nevnt i artikkel 19. 

2.  Dersom et kontrollert kjøretøy tilhører en kjøretøygruppe som ikke er underlagt registrering i den medlemsstaten der det 

er tatt i bruk, kan denne medlemsstaten kreve at kontrollbeviset plasseres på et synlig sted på dette kjøretøyet. 

3.  Med hensyn til fri omsetning skal hver medlemsstat anerkjenne beviset framlagt av et kontrollorgan eller vedkommende 

myndighet i en annen medlemsstat i samsvar med nr. 1. 

KAPITTEL IV 

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

Artikkel 11 

Kontrollstasjoner og -utstyr 

1.  Medlemsstatene skal sikre at kontrollstasjoner og -utstyr som brukes til å utføre tekniske kontroller, oppfyller de tekniske 

minstekravene fastsatt i vedlegg III.  
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2.  Medlemsstatene skal sikre at kontrollorganene eller, dersom det er relevant, vedkommende myndighet vedlikeholder 

kontrollstasjoner og -utstyr i samsvar med spesifikasjonene fastsatt av produsentene. 

3.  Måleutstyr skal jevnlig kalibreres i samsvar med vedlegg III og kontrolleres i samsvar med spesifikasjonene fastsatt av 

den berørte medlemsstaten eller utstyrsprodusenten. 

Artikkel 12 

Kontrollorganer 

1.  Kontrollorganer der kontrollører utfører teknisk kontroll, skal være godkjent av en medlemsstat eller dens vedkommende 

myndighet. 

2.  For å oppfylle minstekravene med hensyn til kvalitetsstyring skal kontrollorganene oppfylle kravene fastsatt av den 

godkjennende medlemsstaten. Kontrollorganer skal sikre objektivitet og høy kvalitet på den tekniske kontrollen. 

Artikkel 13 

Kontrollører 

1.  Medlemsstatene skal sikre at de tekniske kontrollene utføres av kontrollører som oppfyller minstekravene til kompetanse 

og opplæring fastsatt i vedlegg IV. Medlemsstatene kan fastsette tilleggskrav med hensyn til kompetanse og tilhørende 

opplæring. 

2.  Vedkommende myndigheter eller eventuelt godkjente opplæringssentre skal utstede et sertifikat til kontrollører som 

oppfyller minstekravene til kompetanse og opplæring. Sertifikatet skal omfatte minst opplysningene nevnt i vedlegg IV nr. 3. 

3.  Kontrollørene som er ansatt eller godkjent av vedkommende myndigheter i medlemsstatene eller et kontrollorgan  

20. mai 2018, skal unntas fra kravene fastsatt i vedlegg IV nr. 1. 

4.  En kontrollør som utfører en teknisk kontroll, skal for å sikre at det holdes et høyt nivå av upartiskhet og objektivitet, ikke 

ha noen interessekonflikter, til den berørte medlemsstatens og vedkommende myndighets tilfredshet. 

5.  Vedkommende som framstiller kjøretøyet for kontroll, skal underrettes om eventuelle mangler som er funnet på 

kjøretøyet, og som må rettes opp. 

6.  Resultatene av en teknisk kontroll kan bare endres, dersom det er relevant, av tilsynsorganet, eller etter framgangsmåten 

fastsatt av vedkommende myndighet dersom resultatene fra den tekniske kontrollen er åpenbart feilaktige. 

Artikkel 14 

Tilsyn med opplæringssentre 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det føres tilsyn med opplæringssentre. 

2.  Et tilsynsorgan skal utføre minst de oppgavene som er fastsatt i vedlegg V nr. 1, og skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 2 og 

3 i nevnte vedlegg. 

Medlemsstatene skal gjøre reglene og framgangsmåtene som gjelder organisasjonene, oppgavene og kravene offentlig 

tilgjengelige, herunder kravene til uavhengighet som gjelder for personalet i et tilsynsorgan. 

3.  Opplæringssentre som drives direkte av en vedkommende myndighet, skal unntas fra kravene til godkjenning og tilsyn 

dersom tilsynsorganet inngår i vedkommende myndighet. 

4.  Kravene nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkel kan anses som oppfylt av medlemsstater som krever at opplæringssentre skal 

være akkreditert i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008.  
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KAPITTEL V 

SAMARBEID OG UTVEKSLING AV OPPLYSNINGER 

Artikkel 15 

Forvaltningssamarbeid mellom medlemsstatene 

1.  Medlemsstatene skal utpeke et nasjonalt kontaktpunkt med ansvar for å utveksle opplysninger med de andre medlemsstatene 

og Kommisjonen om anvendelsen av dette direktiv. 

2.  Medlemsstatene skal innen 20. mai 2015 sende navn på og kontaktopplysninger om sitt nasjonale kontaktpunkt til 

Kommisjonen, og skal umiddelbart underrette den om eventuelle endringer i disse opplysningene. Kommisjonen skal utarbeide 

en liste over alle kontaktpunkter og videresende den til medlemsstatene. 

Artikkel 16 

Elektronisk informasjonsplattform for kjøretøyer 

Kommisjonen skal undersøke gjennomførbarheten, kostnadene og nytten av å innføre en elektronisk informasjonsplattform for 

kjøretøyer ved å dra fordel av eksisterende og allerede iverksatte IT-løsninger med hensyn til internasjonal datautveksling for å 

redusere kostnadene så mye som mulig og unngå dobbeltarbeid. Når dette spørsmålet undersøkes, skal Kommisjonen vurdere den 

mest hensiktsmessige måten for å knytte sammen eksisterende nasjonale systemer med sikte på å forenkle utveksling av 

opplysninger om data knyttet til teknisk kontroll og kilometerstand mellom de vedkommende myndighetene i medlemsstatene som 

er ansvarlige for kontroll, registrering og kjøretøygodkjenning, kontrollorganer, produsenter av kontrollutstyr og kjøretøy-

produsenter. 

Kommisjonen skal også undersøke gjennomførbarheten, kostnadene og nytten av å samle inn og lagre tilgjengelige opplysninger 

om de viktigste sikkerhetsrelaterte komponentene i kjøretøyer som har vært involvert i alvorlige ulykker, samt muligheten for å 

gjøre opplysninger om ulykkeshistorikk og kilometerstand tilgjengelige i anonymisert form for kjøretøykontrollørene, innehavere 

av vognkort og de som forsker på ulykker. 

KAPITTEL VI 

DELEGERTE RETTSAKTER OG GJENNOMFØRINGSRETTSAKTER 

Artikkel 17 

Delegerte rettsakter 

Kommisjonen skal bemyndiges til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 18 for å 

— ajourføre bare benevnelsene på kjøretøygrupper nevnt i artikkel 2 nr. 1 og artikkel 5 nr. 1 og 2 ved behov dersom det skjer 

endringer i kjøretøygruppene som følge av endringer i typegodkjenningsregelverket nevnt i artikkel 2 nr. 1, uten å påvirke 

virkeområdet for eller hyppigheten av kontrollene, 

— ajourføre vedlegg I nr. 3 med hensyn til metoder dersom mer effektive og virkningsfulle prøvingsmetoder blir tilgjengelige, 

uten å utvide listen over punkter som skal kontrolleres, 

— tilpasse vedlegg I nr. 3, etter en positiv vurdering av aktuelle kostnader og nytte, med hensyn til listen over kontrollpunkter, 

metoder, årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes og vurdering av mangler dersom det skjer en endring i obligatoriske 

krav som er relevante for typegodkjenningen i Unionens sikkerhets- eller miljøregelverk. 

Artikkel 18 

Utøvelse av delegering 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 17 gis Kommisjonen i et tidsrom på fem år fra 19. mai 2014. 

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om delegeringen av myndighet senest ni måneder før utløpet av femårsperioden. 

Delegeringen av myndighet skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller 

Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode.  
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3.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 17 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

Beslutningen om tilbakekalling innebærer at delegeringen av myndighet angitt i beslutningen opphører å gjelde. Tilbakekallingen 

skal tre i kraft dagen etter den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt som angis i beslutningen. 

Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 17 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet gjør 

innsigelser mot den innen to måneder fra den dagen da rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både 

Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte tidsrom har underrettet Kommisjonen om at de ikke akter å gjøre innsigelse. 

Dette tidsrommet skal forlenges med to måneder på initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 19 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité («Komiteen for teknisk kontroll»). Nevnte komité skal være en komité i henhold til 

forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom Komiteen ikke avgir 

uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) 

nr. 182/2011 får anvendelse. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 20 

Rapportering 

1.  Innen 30. april 2020 skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen og 

virkningen av dette direktiv, særlig med hensyn til nivået for harmonisering av periodiske tekniske kontroller, bestemmelsenes 

virkning på dets virkeområde, kontrollhyppigheten, den gjensidige anerkjennelsen av kontrollsedler ved omregistrering av 

kjøretøyer som kommer fra en annen medlemsstat, og resultatene av undersøkelsen om hvorvidt det lar seg gjennomføre å innføre 

en elektronisk informasjonsplattform for kjøretøyer som nevnt i artikkel 16. Rapporten skal også analysere hvorvidt det er behov 

for å ajourføre vedleggene, særlig på bakgrunn av den tekniske utviklingen og praksis. Rapporten skal framlegges etter samråd med 

komiteen nevnt i artikkel 19 og skal dersom det er hensiktsmessig, være ledsaget av forslag til regelverk. 

2.  Kommisjonen skal senest 30. april 2019 framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet på grunnlag av uavhengige 

undersøkelser om virkningen av å la dette direktivs virkeområde omfatte lette tilhengere og to- eller trehjuls kjøretøyer. Rapporten 

skal vurdere utviklingen i trafikksikkerhetssituasjonen i Unionen og for hver undergruppe av L-kjøretøyer sammenligne resultatet 

av nasjonale trafikksikkerhetstiltak, idet det tas hensyn til gjennomsnittlig kjørelengde for disse kjøretøyene. Særlig skal 

Kommisjonen vurdere hvorvidt standardene og kostnadene ved periodisk teknisk kontroll i hver kjøretøygruppe står i forhold til de 

trafikksikkerhetsmålene som er satt. Rapporten skal ledsages av en detaljert konsekvensanalyse som analyserer kostnad og nytte i 

hele Unionen, herunder den enkelte medlemsstatens spesifisitet. Rapporten skal gjøres tilgjengelig minst seks måneder før 

framlegging av forslag til regelverk for eventuelt å ta med nye grupper i dette direktivs virkeområde. 

Artikkel 21 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av bestemmelsene i dette direktiv, og 

treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i 

forhold til overtredelsen, virke avskrekkende og ikke medføre forskjellsbehandling. 

Artikkel 22 

Overgangsbestemmelser 

1.  Medlemsstatene kan for et tidsrom på høyst fem år etter 20. mai 2018 tillate bruk av kontrollstasjoner og -utstyr nevnt i 

artikkel 11 som ikke oppfyller minstekravene fastsatt i vedlegg III, for å gjennomføre tekniske kontroller. 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/577 

 

2.  Medlemsstatene skal anvende kravene fastsatt i vedlegg V senest fra og med 1. januar 2023. 

Artikkel 23 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 20. mai 2017 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. mai 2018. 

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 sørge for at teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det området dette 

direktiv omhandler, blir oversendt til Kommisjonen. 

Artikkel 24 

Oppheving 

Direktiv 2009/40/EF oppheves med virkning fra 20. mai 2018. 

Artikkel 25 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 26 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 3. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

MINSTEKRAV TIL INNHOLD OG ANBEFALTE KONTROLLMETODER 

1.  GENERELT 

I dette vedlegg angis de kjøretøysystemene og komponentene som skal kontrolleres. De kontrollmetodene som anbefales, 

og kriteriene som skal anvendes for å fastslå om kjøretøyets tilstand kan godkjennes, beskrives nøyaktig. 

Kontrollen skal omfatte minst punktene nevnt i nr. 3 nedenfor, forutsatt at disse hører til utstyret på det kjøretøyet som 

kontrolleres i den berørte medlemsstaten. Kontrollen kan også omfatte en verifisering av hvorvidt de relevante delene og 

komponentene på det kjøretøyet oppfyller de sikkerhets- og miljøkravene som var gjeldende på godkjenningstidspunktet, 

eller eventuelt på tidspunktet for ettermontering. 

Dersom kjøretøyets konstruksjon ikke gjør det mulig å anvende kontrollmetodene fastsatt i dette vedlegget, skal kontrollen 

utføres i samsvar med de anbefalte kontrollmetodene som er godtatt av vedkommende myndigheter. Vedkommende 

myndigheter skal være sikre på at sikkerhets- og miljøstandardene overholdes. 

Kontroll av alle punkter som er nevnt nedenfor, skal anses som obligatorisk ved en periodisk teknisk kontroll, unntatt dem 

som er merket med «X», som gjelder kjøretøyets tilstand og dets egnethet til bruk på vei, men som ikke anses som 

vesentlige i forbindelse med en teknisk kontroll. 

«Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes», gjelder ikke når det vises til krav som ikke var fastsatt i det relevante 

regelverket for godkjenning av kjøretøyer på tidspunktet for første gangs registrering eller første gangs ibruktaking, eller i 

kravene til ettermontering. 

Dersom det er angitt at en kontrollmetode er visuell, betyr det at kontrolløren, i tillegg til å se på de aktuelle punktene, 

eventuelt også skal ta på dem, vurdere støy eller benytte enhver annen egnet metode for å kontrollere dem uten å bruke 

verktøy. 

2.  KONTROLLOMRÅDER 

Kontrollen skal omfatte minst følgende områder: 

0)  Identifikasjon av kjøretøyet 

1)  Bremseanlegg 

2)  Styring 

3)  Sikt 

4)  Lysutstyr og deler av det elektriske systemet 

5)  Aksler, hjul, dekk, hjuloppheng 

6)  Understell og understellsutstyr 

7)  Annet utstyr 

8)  Skadevirkninger 

9)  Tilleggskontroller for kjøretøyer til persontransport i gruppe M2 og M3. 

3.  INNHOLD OG KONTROLLMETODER, VURDERING AV MANGLER PÅ KJØRETØYER 

Kontrollen skal omfatte minst de punktene og bruke de minstestandardene og de anbefalte metodene som er angitt i tabellen 

nedenfor. 

For hvert kjøretøysystem og for hver komponent som skal kontrolleres, skal vurderingen av mangler i hvert enkelt tilfelle 

utføres i samsvar med kriteriene angitt i tabellen. 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

0. IDENTIFIKASJON AV KJØRETØYET 

0.1. Kjennemerker (dersom 

det er påbudt i henhold til 

kravene1) 

Visuell kontroll a)  Kjennemerke(r) mangler eller er så dårlig festet at det/de kan 

falle av. 

 X  

b)  Preging mangler eller er uleselig.  X  

c)  Ikke i samsvar med kjøretøyets registreringspapirer eller med 

registre. 

 X  

0.2. Kjøretøyets understells-

nummer/serienummer 

Visuell kontroll a)  Mangler eller kan ikke finnes.  X  

b)  Ufullstendig, uleselig, åpenbart forfalsket eller stemmer ikke 

med kjøretøyets registreringspapirer. 

 X  

c)  Kjøretøyets registreringspapirer er uleselige eller inneholder 

skrivefeil. 

X   

1. BREMSEANLEGG 

1.1. Mekanisk tilstand og virkemåte 

1.1.1 Driftsbremsens 

pedalaksel/håndbremsens  

aksel 

Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres. 

Merk: Kjøretøyer med bremsekraftforsterker 

bør kontrolleres med avslått motor. 

a)  Pedalaksel går for tregt.  X  

b)  For stor slitasje eller slakk.  X  

1.1.2. Pedalens/håndtakets 

tilstand og bremsepedalens 

vandring 

Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres. 

Merk: Kjøretøyer med bremsekraftforsterker 

bør kontrolleres med avslått motor. 

a)  For stor vandring eller for liten pedaldødgang.  X  

b)  Bremsebetjeningsinnretningen returnerer ikke som den skal. 

Dersom dens funksjon påvirkes. 

X 

X 

 

c)  Det sklihindrende belegget på bremsepedalen mangler, sitter 

løst eller er slitt ned. 

 X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

1.1.3. Vakuumpumpe eller 

kompressor og beholdere 

Visuell kontroll av komponentene ved normalt 

driftstrykk. Kontroller hvor lang tid det tar for 

vakuum eller lufttrykk å nå et sikkert 

driftstrykk samt virkemåten til varslingsinn-

retningen, flerkretsbeskyttelsesventilen og 

trykkavlastningsventilen. 

a)  Utilstrekkelig trykk/vakuum til å aktivere bremsen minst fire 

ganger etter at varselsignalet er utløst (eller manometeret 

varsler fare). 

 Minst to aktiveringer av bremsen etter at varselsignalet er 

utløst (eller manometeret varsler fare). 

 X 

X 

b)  Det tar for lang tid å øke trykk/vakuum til et sikkert driftsnivå 

i henhold til kravene1. 

 X  

c)  Flerkretsbeskyttelsesventilen eller trykkavlastningsventilen 

virker ikke. 

 X  

d)  Luftlekkasje som fører til merkbart trykkfall eller hørbar 

luftutstrømning. 

 X  

e)  Utvendig skade som kan ha innvirkning på bremseanleggets 

virkemåte. 

Nødbremsevirkning ikke tilstrekkelig. 

 X 

X 

1.1.4. Varselsignal eller 

manometer for lavt trykk 

Funksjonskontroll Varselsignal eller manometer virker dårlig eller er defekt. 

Lavt trykk angis ikke.  

X 

X 

 

1.1.5. Håndbetjent 

bremseventil 

Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres. 

a)  Betjeningsinnretning sprukket, skadet eller svært slitt.  X  

b)  Betjeningsinnretning ikke tilstrekkelig festet på ventil eller 

ventil ikke tilstrekkelig festet. 

 X  

c)  Løse koplinger eller lekkasjer i anlegget.  X  

d)  Utilfredsstillende funksjon.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

1.1.6. Parkeringsbrems, 

betjeningsarm, låseinnretning 

for parkeringsbrems, 

elektronisk parkeringsbrems 

Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres. 

a)  Låseinnretning virker ikke riktig.  X  

b)  Slitasje på betjeningsarmens aksel eller på låsemekanismen. 

For stor slitasje. 

X 

X 

 

c)  For stor vandring på betjeningsarmen tyder på feil ved 

justeringen. 

 X  

d)  Aktivator mangler, er skadet eller virker ikke.  X  

e)  Fungerer ikke korrekt, varslingsinnretning indikerer feil.  X  

1.1.7. Bremseventiler 

(fotventiler, avlastningsventiler, 

regulatorer) 

Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres. 

a)  Ventil skadet eller for stor luftlekkasje. 

 Dersom dens funksjon påvirkes. 

 X 

X 

b)  For stort oljeforbruk i kompressoren. X   

c)  Ventil ikke tilstrekkelig festet eller feilmontert.  X  

d)  Utslipp eller lekkasje av hydraulisk væske. 

Dersom dens funksjon påvirkes. 

 X 

X 

1.1.8. Koplinger for 

tilhengerbrems (elektriske og 

pneumatiske) 

Kople fra og til alle bremsekoplinger mellom 

trekkvogn og tilhenger. 

a)  Defekt kran eller selvlukkende ventil. 

 Dersom dens funksjon påvirkes. 

X 

X 

 

b)  Kran eller ventil ikke tilstrekkelig festet eller feilmontert. 

Dersom dens funksjon påvirkes. 

X 

X 

 

c)  Ikke tilstrekkelig tett. 

Dersom dens funksjon påvirkes. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  d)  Virker ikke som de skal. 

Bremseaktivering påvirket. 

 X 

X 

1.1.9. Akkumulator, 

trykkluftbeholder 

Visuell kontroll. a)  Beholder lett skadet eller lett korrodert. 

 Beholder sterkt skadet, korrodert eller utett. 

X 

X  

b)  Tappeinnretningens virkemåte påvirket. 

Tappeinnretning virker ikke. 

X 

X  

c)  Beholder ikke tilstrekkelig festet eller feilmontert.  X  

1.1.10. Bremsekraftforsterker, 

hovedsylinder (hydrauliske 

anlegg) 

Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres, dersom mulig. 

a)  Bremsekraftforsterker defekt eller virker ikke. 

 Dersom den ikke virker. 

 X 

X 

b)  Hovedsylinder defekt, men bremsen virker fortsatt. 

Hovedsylinder defekt eller utett. 

 X 

X 

c)  Hovedsylinder ikke tilstrekkelig festet, men bremsen virker 

fortsatt. 

Hovedsylinder ikke tilstrekkelig festet. 

 X 

X 

d)  For lite bremsevæske, under minimumsmerket. 

Bremsevæskenivået betydelig under minimumsmerket. 

Ingen bremsevæske synlig. 

X 

X 

X 

e)  Lokk på beholder for hovedsylinder mangler. X   

f)  Varsellampe for bremsevæske lyser eller er defekt. X   

g)  Innretningen som varsler for lavt bremsevæskenivå, fungerer 

ikke korrekt. 

X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

1.1.11. Bremserør Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres, dersom mulig. 

a)  Overhengende fare for svikt eller brudd.   X 

b)  Lekkasjer i rør eller koplinger (trykkluftbremseanlegg). 

Lekkasjer i rør eller koplinger (hydraulisk bremseanlegg). 

 X 

X 

c)  Rør skadet eller sterkt korrodert. 

Påvirker bremsenes funksjon i form av blokkering eller 

overhengende risiko for lekkasje. 

 X 

X 

d)  Rør feil plassert. 

Risiko for skade. 

X 

X  

1.1.12. Bremseslanger Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres, dersom mulig. 

a)  Overhengende fare for svikt eller brudd.   X 

b)  Slanger skadede, slitte, vridde eller for korte. 

Slanger skadede eller slitte. 

X 

X  

c)  Lekkasjer i slanger eller koplinger (trykkluftbremseanlegg). 

Lekkasjer i slanger eller koplinger (hydraulisk bremseanlegg). 

 X 

X 

d)  Slanger utvider seg for mye under trykk. 

Kord skadet. 

 X 

X 

e)  Slanger porøse.  X  

1.1.13. Bremsebelegg og 

bremseklosser 

Visuell kontroll. a)  Stor slitasje på belegg eller klosser (minimumsmerket nådd). 

 Stor slitasje på belegg eller klosser (minimumsmerket ikke 

synlig). 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  b)  Belegg eller klosser tilsmusset (olje, fett, o.l.). 

Bremsevirkning påvirket. 

 X 

X 

c)  Belegg eller kloss mangler eller er feilmontert.   X 

1.1.14. Bremsetromler, 

bremseskiver 

Visuell kontroll. a)  Trommel eller skive slitt. 

 Trommel eller skive svært slitt, med synlige riper eller 

sprekker, ikke tilstrekkelig festet eller brukket. 

 X 

X 

b)  Trommel eller skive tilsmusset (olje, fett, o.l.). 

Bremsevirkning påvirket. 

 X 

X 

c)  Trommel eller skive mangler.   X 

d)  Bremseskjold ikke tilstrekkelig festet.  X  

1.1.15. Bremsekabler, stag, 

armer, forbindelsesledd 

Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres, dersom mulig. 

a)  Kabler skadet eller deformert. 

 Bremsevirkning påvirket. 

 X 

X 

b)  Komponent svært slitt eller korrodert. 

Bremsevirkning påvirket. 

 X 

X 

c)  Svakheter ved kabel, stag eller forbindelsesledd.  X  

d)  Kabelføring defekt.  X  

e)  Bremseanleggets frie bevegelighet begrenset.  X  

f)  Unormal bevegelse av armer/forbindelsesledd som følge av 

feiljustering eller sterk slitasje. 

 X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

1.1.16. Bremsesylindrer 

(herunder fjærbremser og 

hydrauliske sylindrer) 

Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres, dersom mulig. 

a)  Sylinder sprukket eller skadet. 

 Bremsevirkning påvirket. 

 X 

X 

b)  Sylinder utett. 

Bremsevirkning påvirket. 

 X 

X 

c)  Sylinder ikke tilstrekkelig festet eller feilmontert. 

Bremsevirkning påvirket. 

 X 

X 

d)  Sylinder sterkt korrodert. 

Vil sannsynligvis sprekke. 

 X 

X 

e)  For liten eller for stor slaglengde. 

Bremsevirkning påvirket (manglende frigang). 

 X 

X 

f)  Støvmansjett skadet. 

Støvmansjett mangler eller er svært skadet. 

X 

X  

1.1.17. Lastavhengig 

bremsekraftregulator 

Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres, dersom mulig. 

a)  Forbindelsesledd defekt.  X  

b)  Forbindelsesledd feil justert.  X  

c)  Ventil sitter fast eller virker ikke (ABS-funksjon). 

Ventil sitter fast eller virker ikke. 

 X 

X 

d)  Ventil mangler (dersom det kreves en slik).   X 

e)  Merkeplate mangler. X   



   

 

N
r. 7

7
/5

8
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
6

.9
.2

0
1
9
 

 

Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  f)  Opplysninger uleselige eller ikke i samsvar med kravene1. X   

1.1.18. Justeringsinn-

retninger og slitasjevarslere 

Visuell kontroll. a)  Justeringsinnretning er skadet, sitter fast eller beveger seg 

unormalt, har for stor slitasje eller er feil justert. 

 X 

 

b)  Justeringsinnretning defekt.  X  

c)  Feilmontert eller utskiftet.  X  

1.1.19. Mellomakselbremse-

anlegg (dersom montert eller 

påkrevd) 

Visuell kontroll. a)  Feilmontert eller feil ved forbindelsene. 

 Dersom dens funksjon påvirkes. 

X 

X  

b)  Anlegg åpenbart defekt eller mangler.  X  

1.1.20. Automatisk aktive-

ring av tilhengerbremser 

Kople fra lufttilkopling mellom trekkvogn og 

tilhenger. 

Tilhengerbrems aktiveres ikke automatisk når luftslanger 

frakoples. 

  

X 

1.1.21. Hele bremseanlegget Visuell kontroll a)  Andre bremseinnretninger (f.eks. frostvæskepumpe, lufttørker 

osv.) har utvendige skader eller er sterkt korrodert på en måte 

som er skadelig for bremseanlegget. 

 Bremsevirkning påvirket. 

 X 

X 

b)  Lekkasje av luft eller frostvæske. 

Anleggets funksjon påvirket. 

X 

X  

c)  Komponenter ikke tilstrekkelig festet eller feilmontert.  X  

d)  Uforsvarlig modifisering av komponent3. 

Bremsevirkning påvirket. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

1.1.22. Prøveuttak (dersom 

montert eller påkrevd) 

Visuell kontroll a)  Mangler.  X  

b)  Skadet. 

Ubrukelig eller utett. 

X 

X  

1.1.23. Påløpsbrems Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Utilstrekkelig virkning.  X  

1.2. Driftsbremsens ytelse og virkning 

1.2.1. Ytelse Ved prøving på bremseprøve eller, dersom 

dette ikke er mulig, ved prøving på vei, 

aktiveres bremsene gradvis opp til høyeste 

bremsevirkning. 

a)  For svak bremsevirkning på ett eller flere hjul. 

 Ingen bremsevirkning på ett eller flere hjul. 

 X 

X 

b)  Bremsevirkningen fra et tilfeldig hjul er mindre enn 70 % av 

den høyeste registrerte virkningen fra det andre hjulet på den 

samme akselen. Alternativt vil kjøretøyet ved bremseprøving 

på vei avvike for mye fra sin kjøreretning. 

Bremsevirkningen fra et tilfeldig hjul er mindre enn 50 % av 

den høyeste registrerte virkningen fra det andre hjulet på den 

samme akselen dersom kjøretøyet har styrende aksler. 

 X 

X 

c)  Bremsevirkningen øker ikke gradvis (hugger).  X  

d)  Reaksjonstiden for lang på ett eller flere av hjulene.  X  

e)  For stor pulsering i bremsekraften ved hver hele omdreining 

av hjulet. 

 X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

1.2.2. Bremsevirkning Prøving på bremseprøve eller, dersom en slik 

ikke kan brukes av tekniske årsaker, ved 

prøving på vei ved hjelp av en retardasjons-

måler for å fastslå koeffisienten for bremse-

virkning i forhold til tillatt totalvekt eller, når 

det gjelder semitrailere, summen av tillatte 

akseltrykk. 

Kjøretøyer eller en tilhenger med en tillatt 

totalvekt på over 3,5 tonn skal kontrolleres i 

henhold til standardene i ISO 21069 eller 

tilsvarende metoder. 

Prøvinger på vei bør utføres under tørre 

forhold på en flat og rett vei. 

Oppfyller ikke følgende minsteverdier(1): 

1.  Kjøretøyer som er registrert første gang etter 1.1.2012: 

— Gruppe M1: 58 % 

— Gruppe M2 og M3: 50 % 

— Gruppe N1: 50 % 

— Gruppe N2 og N3: 50 % 

— Gruppe O2, O3 og O4: 

— for semitrailere: 45 %(2) 

— for slepvogner: 50 % 

 

X 

 

2.  Kjøretøyer som er registrert første gang før 1.1.2012: 

— Gruppe M1, M2 og M3: 50 %(3) 

— Gruppe N1: 45 % 

— Gruppe N2 og N3: 43 %(4) 

— Gruppe O2, O3 og O4: 40 %(5) 

 

X 

 

3. Andre grupper 

Gruppe L (begge bremser): 

— Gruppe L1e: 42 % 

— Gruppe L2e, L6e: 40 % 

— Gruppe L3e: 50 % 

— Gruppe L4e: 46 % 

— Gruppe L5e, L7e: 44 % 

Gruppe L (bakhjulsbrems): 

alle grupper: 25 % av kjøretøyets totalvekt 

Mindre enn 50 % av ovennevnte verdier er oppnådd. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

1.3. Nødbremsens ytelse og virkning (ved atskilte anlegg) 

1.3.1. Ytelse Dersom nødbremseanlegget er atskilt fra 

driftsbremseanlegget, benyttes metoden angitt 

i 1.2.1. 

a)  For svak bremsevirkning på ett eller flere hjul. 

 Ingen bremsevirkning på ett eller flere hjul. 

 X 

X 

b)  Bremsevirkningen fra et tilfeldig hjul er mindre enn 70 % av 

den høyeste registrerte virkningen fra et annet hjul på den 

samme angitte akselen. Alternativt vil kjøretøyet ved 

bremseprøving på vei avvike for mye fra sin kjøreretning. 

Bremsevirkningen fra et tilfeldig hjul er mindre enn 50 % av 

den høyeste registrerte virkningen fra det andre hjulet på den 

samme akselen dersom kjøretøyet har styrende aksler. 

 X 

X 

c)  Bremsevirkningen øker ikke gradvis (hugger).  X  

1.3.2. Bremsevirkning Dersom nødbremseanlegget er atskilt fra 

driftsbremseanlegget, benyttes metoden angitt 

i 1.2.2. 

Bremsevirkningen er mindre enn 50 %(6) av driftsbremsens 

virkning som definert i nr. 1.2.2 i forhold til tillatt totalvekt. 

Mindre enn 50 % av ovennevnte verdier for bremsevirkning er 

oppnådd. 

 X 

X 

1.4. Parkeringsbremsens ytelse og virkning 

1.4.1 Ytelse Aktiver bremsen ved prøving på bremseprøve. Bremsen virker ikke på den ene siden eller kjøretøyet avviker for 

mye fra sin kjøreretning under bremseprøving på vei. 

Mindre enn 50 % av verdiene for bremsevirkning som nevnt i 

nr. 1.4.2 er oppnådd i forhold til kjøretøyets vekt under prøving. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

1.4.2. Bremsevirkning Prøving på bremseprøve. Dersom dette ikke 

er mulig, prøving på vei, enten ved hjelp av 

en indikerende eller registrerende retarda-

sjonsmåler eller med kjøretøyet i en bakke 

med kjent helning. 

Gir ikke for alle kjøretøyer en koeffisient for bremsevirkning på 

minst 16 % i forhold til tillatt totalvekt eller, for motorvogner, på 

minst 12 % i forhold til kjøretøyets tillatte vogntogvekt, avhengig 

av hvilken verdi som er størst. 

Mindre enn 50 % av ovennevnte verdier for bremsevirkning er 

oppnådd. 

 X 

X 

1.5 Mellomakselbremse-

anleggets bremsevirkning 

Visuell kontroll og om mulig prøve om 

anlegget virker. 

a)  Bremsevirkningen øker ikke gradvis (gjelder ikke 

motorbrems). 

 X  

b)  Anlegget virker ikke.  X  

1.6. Blokkeringsfrie bremser 

(ABS) 

Visuell kontroll og kontroll av varslingsinn-

retning og/eller bruk av kjøretøyets 

elektroniske grensesnitt. 

a)  Varslingsinnretning virker ikke som den skal.  X  

b)  Varslingsinnretning indikerer feil i anlegget.  X  

c)  Hjulhastighetsfølere mangler eller er skadet.  X  

d)  Ledninger er skadet.  X  

e)  Andre komponenter mangler eller er skadet.  X  

f)  Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske grensesnitt.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

1.7. Elektronisk 

bremseanlegg (EBS) 

Visuell kontroll og kontroll av varslings-

innretning og/eller bruk av kjøretøyets 

elektroniske grensesnitt. 

a)  Varslingsinnretning virker ikke som den skal.  X  

b)  Varslingsinnretning indikerer feil i anlegget.  X  

c)  Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske grensesnitt.  X  

1.8. Bremsevæske Visuell kontroll Bremsevæsken forurenset eller sedimentert. 

Overhengende fare for svikt. 

 X 

X 

2. STYRING 

2.1. Mekanisk tilstand 

2.1.1. Styreinnretningens 

tilstand 

Drei rattet fra den ene ytterkant til den andre 

når kjøretøyet står over en smøregrav eller på 

en kjørebaneløfter med hjulene løftet fra 

bakken eller på dreieskiver. Visuell kontroll 

av styreinnretningens virkemåte. 

a)  Styreinnretningen er tung å håndtere.  X  

b)  Sektoraksel er vridd eller rillene slitt. 

Påvirker funksjonsevnen. 

 X 

X 

c)  For stor slitasje på sektoraksel. 

Påvirker funksjonsevnen. 

 X 

X 

d)  For stor vandring på sektoraksel. 

Påvirker funksjonsevnen. 

 X 

X 

e)  Lekkasje. 

Dråpedannelse. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

2.1.2. Innfesting av 

styresnekke 

Drei rattet/styret i begge retninger, eller bruk 

en spesialtilpasset slitasjetester, når kjøretøyet 

står over en smøregrav eller på en 

kjørebaneløfter med vekten av hjulene mot 

bakken. Visuell kontroll av innfestingen av 

snekkehuset i understellet. 

a)  Snekkehuset ikke tilstrekkelig festet. 

Festene er farlig løse eller har relativ bevegelse mot synlig 

understell/karosseri. 

 X 

X 

b)  Utvidede festehull i understellet. 

Festene påvirket i alvorlig grad. 

 X 

X 

c)  Festebolter mangler eller har bruddskader. 

Festene påvirket i alvorlig grad. 

 X 

X 

d)  Snekkehuset har bruddskader. 

Stabiliteten eller husets feste er påvirket. 

 X 

X 

2.1.3. Styremekanismens 

tilstand 

Drei rattet i begge retninger, eller bruk en 

spesialtilpasset slitasjetester, når kjøretøyet står 

over en smøregrav eller på en kjørebaneløfter 

med hjulene på bakken. Visuell kontroll av 

styrekomponentene med tanke på slitasje, 

bruddskader og sikkerhet. 

a)  Relativ bevegelse mellom komponenter som bør være 

fastmonterte. 

 For stor bevegelse eller sannsynlighet for å løsne. 

 X 

X 

b)  For stor slitasje i kuler/ledd. 

Meget alvorlig risiko for å løsne. 

 X 

X 

c)  En komponent har bruddskader eller er deformert. 

Påvirker funksjonsevnen. 

 X 

X 

d)  Låseinnretninger mangler.  X  

e)  Skjevhet eller feil innstilling av komponenter (f.eks. 

parallellstag eller styrestag). 

 X 

 

f)  Uforsvarlig modifisering3. 

Påvirker funksjonsevnen. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  g)  Støvmansjett skadet eller forringet. 

Støvmansjett mangler eller er svært forringet. 

X 

X 

 

2.1.4. Styremekanismens 

virkemåte 

Drei rattet i begge retninger, eller bruk en 

spesialtilpasset slitasjetester, når kjøretøyet 

står over en smøregrav eller på en 

kjørebaneløfter med hjulene på bakken. 

Visuell kontroll av styrekomponentene med 

tanke på slitasje, bruddskader og sikkerhet. 

a)  Styrekomponenter i bevegelse støter mot en fast del på 

understellet. 

 X  

b)  Styrestopper virker ikke eller mangler.  X  

2.1.5. Servostyring Kontroller styresystemet med tanke på 

lekkasjer og nivået i beholderen for 

hydraulisk væske (dersom det er synlig). 

Kontroller at servostyringssystemet virker 

med hjulene på bakken og motoren i gang. 

a)  Væskelekkasje eller funksjoner påvirket.  X  

b)  For lite væske (under minimumsmerket). 

Utilstrekkelig væskemengde. 

X 

X 

 

c)  Mekanisme virker ikke. 

Styring påvirket. 

 X 

X 

d)  Mekanisme har bruddskader eller er ikke tilstrekkelig festet. 

Styring påvirket. 

 X 

X 

e)  Komponenter ute av stilling eller støter sammen. 

Styring påvirket. 

 X 

X 

f)  Uforsvarlig modifisering3. 

Styring påvirket. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  g)  Kabler/slanger skadet eller sterkt korrodert. 

Styring påvirket. 

 X 

X 

2.2. Ratt, rattstamme og styre 

2.2.1. Rattets/styrets 

tilstand 

Trekk i og skyv på rattet på linje med 

rattstammen og skyv rattet/styret i forskjellige 

retninger i rett vinkel i forhold til rattstammen/ 

rattakselleddene når kjøretøyet står over en 

smøregrav eller på en kjørebaneløfter med 

kjøretøyets vekt på hjulene. Visuell kontroll av 

klaring/slakk og tilstanden på leddkoplinger 

eller universalledd. 

a)  Relativ bevegelse mellom ratt og rattstamme som tyder på at 

noe er løst. 

Meget alvorlig risiko for å løsne. 

 X 

X 

b)  Sikringsinnretning på rattnav mangler. 

Meget alvorlig risiko for å løsne. 

 X 

X 

c)  Rattnav, rattkrans eller ratteiker har bruddskader eller sitter 

løst. 

Meget alvorlig risiko for å løsne. 

 X 

X 

2.2.2. Rattstamme/ 

rattakselledd og styredempere 

Trekk i og skyv på rattet på linje med 

rattstammen og skyv rattet/styret i forskjellige 

retninger i rett vinkel i forhold til rattstammen/ 

rattakselleddene når kjøretøyet står over en 

smøregrav eller på en kjørebaneløfter med 

kjøretøyets vekt på hjulene. Visuell kontroll av 

klaring/slakk og tilstanden på leddkoplinger 

eller universalledd. 

a)  For stor vandring opp eller ned i senter av rattet.  X  

b)  For stor vandring i toppen av rattstammen radielt fra 

rattstammens akse. 

 X 

 

c)  Slitasje på leddkoplinger.  X  

d)  Ikke tilstrekkelig festet. 

Meget alvorlig risiko for å løsne. 

 X 

X 

e)  Uforsvarlig modifisering3.   X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

2.3. Dødgang Drei rattet forsiktig i begge retninger så langt 

som mulig uten å bevege hjulene når 

kjøretøyet står over en smøregrav eller på en 

kjørebaneløfter med kjøretøyets vekt på 

hjulene, dersom mulig med motoren i gang 

for kjøretøyer med servostyring, og med 

hjulene rettet framover. Visuell kontroll av 

dødgang. 

For stor dødgang på rattet, for eksempel at et punkt på rattkransen 

beveger seg med mer enn en femdel av rattets diameter, eller ikke 

er i samsvar med kravene1. 

Sikker styring påvirket. 

 X 

X 

2.4. Hjulinnstilling (X)2 Kontroller innstilling av styrende hjul med 

egnet utstyr. 

Innstilling ikke i samsvar med kjøretøyprodusentens data eller 

krav1. 

Kjøring rett fram påvirket, retningsstabilitet forringet. 

X 

X 

 

2.5. Svingskive på 

tilhengerens styrende aksel 

Visuell kontroll eller kontroll ved hjelp av en 

spesialtilpasset slitasjetester. 

a)  Komponent lett skadet. 

 Komponent sterkt skadet eller sprukket. 

 X 

X 

b)  For stor slakk. 

Kjøring rett fram påvirket, retningsstabilitet forringet. 

 X 

X 

c)  Ikke tilstrekkelig festet. 

Feste påvirket i alvorlig grad. 

 X 

X 

2.6. Elektronisk servostyring 

(EPS) 

Visuell kontroll og kontroll av samsvar 

mellom rattets og hjulenes vinkel når motoren 

startes og slås av, og/eller ved bruk av 

kjøretøyets elektroniske grensesnitt. 

a)  Feilindikatorlampen for EPS gir signal om feil i systemet.  X  

b)  Manglende samsvar mellom rattets og hjulenes vinkler. 

Styring påvirket. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  c)  Ingen servovirkning.  X  

d)  Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske grensesnitt.  X  

3. SIKT 

3.1. Synsfelt Visuell kontroll fra førersetet. Hindring i førerens synsfelt som i vesentlig grad påvirker sikten 

framover eller til sidene (utenfor området som vindusviskerne 

rengjør). 

X   

Sikten hemmet i området som vindusviskerne rengjør, eller 

utvendige speil er ikke synlige. 

X  

3.2. Vinduenes tilstand Visuell kontroll. a)  Sprukket eller misfarget glassrute eller gjennomsiktig 

materiale (dersom det er tillatt) (utenfor området som 

vindusviskerne rengjør). 

X   

Sikten hemmet i området som vindusviskerne rengjør, eller 

utvendige speil er ikke synlige. 

X  

b)  Glassrute eller gjennomsiktig materiale (herunder 

reflekterende eller farget folie) som ikke oppfyller kravene1 

(utenfor området som vindusviskerne rengjør), 

X   

Sikten hemmet i området som vindusviskerne rengjør, eller 

utvendige speil er ikke synlige. 

X  

c)  Glassrute eller gjennomsiktig materiale i uakseptabel stand. X  

Sikten sterkt hemmet i området som vindusviskerne rengjør. X 

3.3. Speil eller 

speilinnretninger 

Visuell kontroll. a)  Speil eller innretning mangler eller er ikke montert i samsvar 

med kravene1 (minst to speilinnretninger er tilgjengelige). 

X  

Mindre enn to speilinnretninger er tilgjengelige. X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  b)  Speil eller innretning lett skadet eller sitter løst. X   

Speil eller innretning virker ikke, er sterkt skadet, sitter løst 

eller er ikke tilstrekkelig festet. 

X  

c)  Nødvendig synsfelt ikke dekket.  X  

3.4. Vindusviskere Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Viskere virker ikke eller mangler, eller er ikke i samsvar med 

kravene1. 

 X  

b)  Viskerblad defekt. X   

Viskerblad mangler eller er åpenbart defekt. X  

3.5. Vindusspylere Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Vindusspylere virker ikke tilfredsstillende (mangler væske, men 

pumpen virker, eller strålen er feiljustert). 

X   

Vindusspylere virker ikke. X  

3.6. Avduggingsanlegg (X)2 Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. System virker ikke eller er åpenbart defekt. X   

4. LYKTER, REFLEKSINNRETNINGER OG ELEKTRISK UTSTYR 

4.1. Frontlykter 

4.1.1. Tilstand og virkemåte Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Lykt/lyskilde defekt eller mangler (flere lykter/lyskilder; når 

det gjelder LED-lys, er det inntil 1/3 som ikke virker). 

 Enkeltlamper/-lyskilder; når det gjelder LED-lys, er sikten 

alvorlig hemmet. 

X 

X 

 

b)  Projeksjonssystem (reflektor og glass) lett defekt. 

Projeksjonssystem (reflektor og glass) sterkt defekt eller 

mangler. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  c)  Lykten ikke tilstrekkelig festet.  X  

4.1.2. Innstilling Still inn hver frontlykts vannrette lysstråle ved 

nærlys ved hjelp av et egnet lysinnstillings-

apparat eller ved å bruke kjøretøyets 

elektroniske grensesnitt. 

a)  Frontlyktens lysstråle er ikke innenfor grenseverdiene fastsatt i 

kravene1. 

 X  

b)  Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske grensesnitt.  X  

4.1.3. Brytere Visuell kontroll og kontroll av virkemåte eller 

bruk av kjøretøyets elektroniske grensesnitt. 

a)  Bryteren virker ikke i samsvar med kravene1 (antall 

frontlykter som tennes samtidig). 

 Største tillatte lysstyrke foran overskredet. 

X 

X 

 

b)  Betjeningsinnretning virker ikke tilfredsstillende.  X  

c)  Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske grensesnitt.  X  

4.1.4. Samsvar med 

kravene1. 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Lykten, fargen på lyset fra lykten, plassering, lysstyrke eller 

markeringer ikke i samsvar med kravene1. 

 X  

b)  Produkter på glasset eller lyskilden som åpenbart reduserer 

lysstyrken eller endrer fargen på lyset fra lykten. 

 X  

c)  Lyskilde og lykt ikke kompatible.  X  

4.1.5. Nivelleringsinn-

retning (dersom det er påbudt) 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte, 

dersom mulig, eller bruk av kjøretøyets 

elektroniske grensesnitt. 

a)  Innretning virker ikke.  X  

b)  Manuell innretning kan ikke betjenes fra førersetet.  X  

c)  Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske grensesnitt.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

4.1.6. Lyktespyler (dersom 

det er påbudt) 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte, 

dersom mulig. 

Innretning virker ikke. 

Når det gjelder gassutladningslamper. 

X 

X 

 

4.2. Lykter for markeringslys foran og bak, lykter for sidemarkeringslys, lykter for toppmarkeringslys og lykter for kjørelys 

4.2.1. Tilstand og virkemåte Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Lyskilde defekt.  X  

b)  Glass defekt.  X  

c)  Lykt ikke tilstrekkelig festet. 

Meget alvorlig risiko for å falle av. 

X 

X 

 

4.2.2. Brytere Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Bryter virker ikke i samsvar med kravene1. 

 Lykter for markeringslys bak og lykter for sidemarkeringslys 

kan slås av når frontlyktene er på. 

 X 

X 

 

b)  Betjeningsinnretning virker ikke tilfredsstillende.  X  

4.2.3. Samsvar med 

kravene1. 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Lykten, fargen på lyset fra lykten, plassering, lysstyrke eller 

markeringer ikke i samsvar med kravene1. 

 Rødt lys foran eller hvitt lys bak; sterkt redusert lysstyrke. 

X 

X 

 

b)  Produkter på glasset eller lyskilden som reduserer lyset, 

lysstyrken eller endrer fargen på lyset fra lykten. 

Rødt lys foran eller hvitt lys bak; sterkt redusert lysstyrke. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

4.3. Lykter for stopplys 

4.3.1. Tilstand og virkemåte Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Lyskilde defekt (flere lyskilder; når det gjelder LED-lys, er det 

inntil 1/3 som ikke virker). 

 Enkeltlyskilder; når det gjelder LED-lys, er det inntil 2/3 som 

virker. 

 Ingen lyskilder virker. 

X 

X 

X 

b)  Lett defekt glass (påvirker ikke lyset som avgis). 

Sterkt defekt glass (påvirker lyset som avgis). 

X 

X 

 

c)  Lykt ikke tilstrekkelig festet. 

Meget alvorlig risiko for å falle av. 

X 

X 

 

4.3.2. Brytere Visuell kontroll og kontroll av virkemåte eller 

bruk av kjøretøyets elektroniske grensesnitt. 

a)  Bryter virker ikke i samsvar med kravene1. 

 Forsinket tenning. 

 Virker ikke i det hele tatt. 

X 

X 

X 

b)  Betjeningsinnretning virker ikke tilfredsstillende.  X  

c)  Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske grensesnitt.  X  

d)  Nødbremselyset virker ikke eller virker ikke riktig.  X  

4.3.3. Samsvar med 

kravene1. 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Lykten, fargen på lyset fra lykten, plassering, lysstyrke eller 

markeringer ikke i samsvar med kravene1. 

Hvitt lys bak; sterkt redusert lysstyrke. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

4.4. Lykter for retningslys og lykter for nødsignallys 

4.4.1. Tilstand og virkemåte Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Lyskilde defekt (flere lyskilder; når det gjelder LED-lys, er det 

inntil 1/3 som ikke virker). 

 Enkeltlyskilder; når det gjelder LED-lys, er det inntil 2/3 som 

virker. 

X 

X 

 

b)  Lett defekt glass (påvirker ikke lyset som avgis). 

Sterkt defekt glass (påvirker lyset som avgis). 

X 

X 

 

c)  Lykt ikke tilstrekkelig festet. 

Meget alvorlig risiko for å falle av. 

X 

X 

 

4.4.2. Brytere Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Bryter virker ikke i samsvar med kravene1. 

Virker ikke i det hele tatt. 

X 

X 

 

4.4.3. Samsvar med 

kravene1. 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Lykten, fargen på lyset fra lykten, plassering, lysstyrke eller 

markeringer ikke i samsvar med kravene1. 

 X  

4.4.4. Blinkfrekvens Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Blinkfrekvens ikke i samsvar med kravene1 (frekvens avviker mer 

enn 25 %). 

X   

4.5. Lykter for tåkelys foran og bak 

4.5.1. Tilstand og virkemåte Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Lyskilde defekt (flere lyskilder; når det gjelder LED-lys, er det 

inntil 1/3 som ikke virker). 

 Enkeltlyskilder; når det gjelder LED-lys, er det inntil 2/3 som 

virker. 

X 

X 

 

b)  Lett defekt glass (påvirker ikke lyset som avgis). 

Sterkt defekt glass (påvirker lyset som avgis). 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  c)  Lykt ikke tilstrekkelig festet. 

Meget alvorlig risiko for å falle av eller blende motgående 

trafikk. 

X 

X 

 

4.5.2. Innstilling (X)2 Kontroll av virkemåte og ved hjelp av et 

lysinnstillingsapparat. 

Den vannrette innstillingen til lykt for tåkelys foran er feil når 

lysstrålen har lys-/mørkegrense (grensen for lav). 

Lys/-mørkegrense over grensen for lykt for nærlys. 

X 

X 

 

4.5.3. Brytere Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Bryter virker ikke i samsvar med kravene1. 

Virker ikke. 

X 

X 

 

4.5.4. Samsvar med 

kravene1. 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Lykten, fargen på lyset fra lykten, plassering, lysstyrke eller 

markeringer ikke i samsvar med kravene1. 

 X  

b)  System virker ikke i samsvar med kravene1.  X  

4.6. Lykter for ryggelys 

4.6.1. Tilstand og virkemåte Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Lyskilde defekt. X   

b)  Glass defekt. X   

c)  Lykt ikke tilstrekkelig festet. 

Meget alvorlig risiko for å falle av. 

X 

X 

 

4.6.2. Samsvar med 

kravene1. 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Lykten, fargen på lyset fra lykten, plassering, lysstyrke eller 

markeringer ikke i samsvar med kravene1. 

 X  

b)  System virker ikke i samsvar med kravene1.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

4.6.3. Brytere Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Bryter virker ikke i samsvar med kravene1. 

Lykt for ryggelys kan slås på når giret ikke står i revers. 

X 

X 

 

4.7. Lykt for kjennemerke bak 

4.7.1. Tilstand og virkemåte Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Lykten kaster lys direkte bakover eller avgir hvitt lys bakover. X   

b)  Lyskilde defekt. (Flere lyskilder). 

Lyskilde defekt. (Enkeltlyskilde). 

X 

X 

 

c)  Lykt ikke tilstrekkelig festet. 

Meget alvorlig risiko for å falle av. 

X 

X 

 

4.7.2. Samsvar med 

kravene1. 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. System virker ikke i samsvar med kravene1. X   

4.8. Refleksinnretninger, (lysreflekterende) synlighetsmerking og kjennemerker bak 

4.8.1. Tilstand Visuell kontroll. a)  Refleksinnretning defekt eller skadet. 

 Refleksinnretning påvirket. 

X 

X 

 

b)  Refleksinnretning ikke tilstrekkelig festet. 

Vil sannsynligvis falle av. 

X 

X 

 

4.8.2. Samsvar med 

kravene1. 

Visuell kontroll. Innretning, reflektert farge eller plassering ikke i samsvar med 

kravene1. 

Manglende eller reflekterende rød farge foran eller hvit farge bak. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

4.9. Påbudte signalinnretninger for lysutstyr 

4.9.1. Tilstand og virkemåte Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Virker ikke. 

Virker ikke for lykt for fjernlys eller lykt for tåkelys bak. 

X 

X 

 

4.9.2. Samsvar med 

kravene1. 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Ikke i samsvar med kravene1. X   

4.10. Elektriske forbindelser 

mellom trekkvogn og tilhenger 

eller semitrailer 

Visuell kontroll: dersom mulig, undersøk 

forbindelsens strømgjennomgang. 

a)  Fastmonterte komponenter ikke forsvarlig festet. 

 Løs kontakt. 

X 

X 

 

b)  Skadet eller slitt isolering. 

Vil kunne forårsake kortslutning. 

X 

X 

 

c)  Tilhengerens eller trekkvognens elektriske forbindelser virker 

ikke riktig. 

Tilhengerens bremselys virker ikke i det hele tatt. 

 X 

X 

4.11. Elektrisk ledningsnett Visuell kontroll når kjøretøyet står over en 

smøregrav eller på en kjørebaneløfter, 

herunder av motorrommet (dersom det er 

relevant). 

a)  Ledningsnett utilstrekkelig eller uforsvarlig festet. 

 Fester løse, berører skarpe kanter, koplinger kan sannsynligvis 

bli frakoplet. 

 Ledninger kan sannsynligvis komme i kontakt med varme 

deler, roterende deler eller bakken, koplinger frakoplet 

(relevante deler for bremsing, styring). 

X 

X 

X 

b)  Ledningsnettt noe slitt. 

Ledningsnett meget slitt. 

Ledningsnett ekstremt slitt (relevante deler for bremsing, 

styring). 

X 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  c)  Skadet eller slitt isolering. 

Vil kunne forårsake kortslutning. 

Overhengende fare for brann eller gnistdannelse. 

X 

X 

X 

4.12. Ikke-påbudte lykter og 

refleksinnretninger (X)2 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Lykt/refleksinnretning ikke montert i samsvar med kravene1. 

 Avgir/reflekterer rødt lys foran eller hvitt lys bak. 

X 

X 

 

b)  Lyktens funksjon ikke i samsvar med kravene1. 

Antall frontlykter som lyser samtidig, overstiger tillatt 

lysstyrke; avgir rødt lys foran eller hvitt lys bak. 

X 

X 

 

c)  Lykt/refleksinnretning ikke tilstrekkelig festet. 

Meget alvorlig risiko for å falle av. 

X 

X 

 

4.13. Batteri(er) Visuell kontroll. a)  Ikke tilstrekkelig festet. 

 Ikke ordentlig festet, vil kunne forårsake kortslutning. 

X 

X 

 

b)  Lekkasje. 

Utslipp av farlige stoffer. 

X 

X 

 

c)  Bryter defekt (dersom det kreves en slik).  X  

d)  Sikringer defekte (dersom det kreves slike).  X  

e)  Utilstrekkelig ventilasjon (dersom det kreves).  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

5. AKSLER, HJUL, DEKK OG HJULOPPHENG 

5.1 Aksler 

5.1.1. Aksler Visuell kontroll når kjøretøyet står over en 

smøregrav eller på en kjørebaneløfter. 

Slitasjetester kan benyttes og anbefales for 

kjøretøyer med en totalvekt på over 3,5 tonn. 

a)  Aksel har bruddskader eller er deformert.   X 

b)  Ikke tilstrekkelig festet til kjøretøyet. 

Stabilitet forringet, funksjonsevne påvirket. For stor bevegelse 

i forhold til festene. 

 X 

X 

c)  Uforsvarlig modifisering3. 

Stabilitet forringet, funksjonsevne påvirket, utilstrekkelig 

klaring til andre kjøretøydeler eller til bakken. 

 X 

X 

5.1.2. Hjulspindel Visuell kontroll når kjøretøyet står over en 

smøregrav eller på en kjørebaneløfter. 

Slitasjetester kan benyttes og anbefales for 

kjøretøyer med en totalvekt på over 3,5 tonn. 

Påfør hvert hjul en vannrett eller loddrett kraft 

og legg merke til hvor stor bevegelsen er 

mellom akselen og hjulspindelen. 

a)  Hjulspindel har bruddskader.   X 

b)  For stor slitasje på kingbolt og/eller fôringer. 

Kan løsne, retningsstabilitet forringet. 

 X 

X 

c)  For stor vandring mellom hjulspindel og aksel. 

Kan løsne, retningsstabilitet forringet. 

 X 

X 

d)  Splint til hjulspindel løs i aksel. 

Kan løsne, retningsstabilitet forringet. 

 X 

X 

5.1.3. Hjullager Visuell kontroll når kjøretøyet står over en 

smøregrav eller på en kjørebaneløfter. 

Slitasjetester kan benyttes og anbefales for 

kjøretøyer med en totalvekt på over 3,5 tonn. 

Vugg på hjulet eller påfør hvert hjul en 

vannrett kraft og legg merke til hvor mye 

hjulet løftes i forhold til hjulspindelen. 

a)  For stor slakk i et hjullager. 

 Retningsstabilitet forringet; fare for sammenbrudd. 

 X 

X 

b)  Hjullager for stramt eller er fastkilt. 

Fare for overoppheting; fare for sammenbrudd. 

 X 

X 



   

 

2
6

.9
.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. 7

7
/6

0
7
 

 

Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

5.2 Hjul og dekk 

5.2.1. Hjulnav Visuell kontroll. a)  Hjulmuttere eller -bolter mangler eller sitter løst. 

 Mangler feste eller er løse i en grad som påvirker 

trafikksikkerheten i svært alvorlig grad. 

 X 

X 

b)  Nav slitt eller skadet. 

Nav slitt eller skadet på en måte som gjør at hjulene ikke 

lenger er sikkert festet. 

 X 

X 

5.2.2. Hjul Visuell kontroll av begge sider av hvert hjul 

når kjøretøyer står over en smøregrav eller på 

en kjørebaneløfter. 

a)  Enhver form for bruddskade eller feil ved sveising.   X 

b)  Låseringer til dekk feilmontert. 

Vil sannsynligvis falle av. 

 X 

X 

c)  Hjul vesentlig skjevt eller slitt. 

Sikkert feste i nav påvirket; sikkert feste av dekk påvirket. 

 X 

X 

d)  Hjulets størrelse, tekniske konstruksjon, kompatibilitet  

eller type ikke i samsvar med kravene1 og påvirker 

trafikksikkerheten. 

 X  

5.2.3. Dekk Visuell kontroll av hele dekket enten ved å 

rotere hjulet når det er løftet fra bakken og 

kjøretøyet står over en smøregrav eller på en 

kjørebaneløfter, eller ved å trille kjøretøyet 

fram og tilbake over en smøregrav. 

a)  Dekkdimensjon, belastningskapasitet, godkjenningsmerke 

eller hastighetskategori ikke i samsvar med kravene1 og 

påvirker trafikksikkerheten. 

 Utilstrekkelig belastningskapasitet eller hastighetskategori for 

faktisk bruk, dekket berører andre faste deler av kjøretøyet og 

svekker sikker kjøring. 

 X 

X 

b)  Ulik størrelse på dekk på samme aksel eller på tvillinghjul.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  c)  Forskjellig type dekk på samme aksel (radialdekk/ 

diagonaldekk). 

 X  

d)  Alvorlige skader eller flenger i dekket. 

Kord synlig eller skadet. 

 X 

X 

e)  Dekkets slitasjeindikator blir synlig. 

Dekkets mønsterdybde ikke i samsvar med kravene1. 

 X 

X 

f)  Dekket gnisser mot andre komponenter (fleksible avskjermings-

innretninger). 

Dekket gnisser mot andre komponenter (sikker kjøring ikke 

svekket). 

X 

X 

 

g)  Regummierte dekk ikke i samsvar med kravene1. 

Kordens beskyttelseslag påvirket. 

 X 

X 

h)  System for kontroll av lufttrykk defekt eller åpenbart for lite 

luft i dekket. 

Virker åpenbart ikke. 

X 

X  

5.3. Hjuloppheng 

5.3.1. Fjærer og stabilisator Visuell kontroll når kjøretøyet står over en 

smøregrav eller på en kjørebaneløfter. 

Slitasjetester kan benyttes og anbefales for 

kjøretøyer med en totalvekt på over 3,5 tonn. 

a)  Fjærer ikke tilstrekkelig festet til understell eller aksel. 

Relativ bevegelse synlig, fester er i svært alvorlig grad løse. 

 X 

X 

b)  Komponent til fjær skadet eller har bruddskader. 

Hovedfjær (bladfjær) eller ekstra fjærer påvirket i svært 

alvorlig grad. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  c)  Fjær mangler. 

Hovedfjær (bladfjær) eller ekstra fjærer påvirket i svært 

alvorlig grad. 

 X 

X 

d)  Uforsvarlig modifisering3. 

Utilstrekkelig klaring til andre kjøretøydeler, fjærsystem 

virker ikke. 

 X 

X 

5.3.2. Støtdempere Visuell kontroll når kjøretøyet står over en 

smøregrav eller på en kjørebaneløfter eller 

ved hjelp av spesialutstyr, dersom det er 

tilgjengelig. 

a)  Støtdempere ikke tilstrekkelig festet til understell eller aksel. 

 Støtdemper løs. 

X 

X 

 

b)  Defekt støtdemper viser tegn på alvorlig lekkasje eller 

funksjonssvikt. 

 X  

5.3.2.1. Effektivitetsprøving 

av demping (X)2 

Bruk spesialutstyr og foreta en sammen-

ligning av forskjellen mellom venstre og 

høyre. 

a)  Vesentlig forskjell mellom venstre og høyre.  X  

b)  Oppgitte minsteverdier ikke oppnådd.  X  

5.3.3. Bærearmer, 

opphengsarmer 

Visuell kontroll når kjøretøyet står over en 

smøregrav eller på en kjørebaneløfter. 

Slitasjetester kan benyttes og anbefales for 

kjøretøyer med en totalvekt på over 3,5 tonn. 

a)  Komponent ikke tilstrekkelig festet til understell eller aksel. 

 Kan løsne, retningsstabilitet forringet. 

 X 

X 

b)  Komponent skadet eller sterkt korrodert. 

Komponentens stabilitet påvirket eller komponenten har 

bruddskader. 

 X 

X 

c)  Uforsvarlig modifisering3. 

Utilstrekkelig klaring til andre kjøretøydeler; system virker 

ikke. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

5.3.4. Opphengskuler og 

ledd 

Visuell kontroll når kjøretøyet står over en 

smøregrav eller på en kjørebaneløfter. 

Slitasjetester kan benyttes og anbefales for 

kjøretøyer med en totalvekt på over 3,5 tonn. 

a)  For stor slitasje på kingbolt og/eller fôringer eller i 

opphengskuler/ledd. 

 Kan løsne, retningsstabilitet forringet. 

 X 

X 

b)  Støvmansjett svært forringet. 

Støvmansjett mangler eller har bruddskader. 

X 

X  

5.3.5. Luftfjæring Visuell kontroll a)  System virker ikke.   X 

b)  Komponent skadet, modifisert eller slitt på en måte som 

påvirker systemets funksjon negativt. 

Systemets funksjon påvirket i alvorlig grad. 

 X 

X 

c)  Hørbar lekkasje i systemet.  X  

6. UNDERSTELL OG UNDERSTELLSUTSTYR 

6.1. Understell eller ramme og utstyr 

6.1.1. Generell tilstand Visuell kontroll når kjøretøyet står over en 

smøregrav eller på en kjørebaneløfter. 

a)  Rammebjelke eller tverrbjelke har lettere bruddskader eller er 

deformert. 

 Rammebjelke eller tverrbjelke har alvorlige bruddskader eller 

er deformert. 

 X 

X 

b)  Forsterkningsplater eller festeinnretninger ikke tilstrekkelig 

festet. 

De fleste festeinnretninger løse; deler ikke sterke nok. 

 X 

X 

c)  Kraftig korrosjon som påvirker stivheten. 

Deler ikke sterke nok. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

6.1.2. Eksosrør og 

lyddempere 

Visuell kontroll når kjøretøyet står over en 

smøregrav eller på en kjørebaneløfter. 

a)  Eksosanlegget ikke tilstrekkelig festet eller utett.  X  

b)  Avgasser trenger inn i førerhuset eller kupeen. 

Helsefare for personer om bord. 

 X 

X 

6.1.3. Drivstofftank og -rør 

(herunder drivstofftank til 

oppvarming og rør) 

Visuell kontroll når kjøretøyet står over en 

smøregrav eller på en kjørebaneløfter, ved 

hjelp av innretninger for påvisning av lekkasje 

ved LPG/CNG/LNG-systemer. 

a)  Tanker eller rør ikke tilstrekkelig festet, skaper særlig 

brannfare. 

  X 

b)  Drivstofflekkasje eller tanklokk mangler eller er defekt. 

Brannfare; for stort utslipp av farlige stoffer. 

 X 

X 

c)  Slitte rør. 

Skadede rør. 

X 

X 

 

d)  Drivstoffkuttbryter (dersom det kreves) virker ikke riktig.  X  

e)  Brannfare på grunn av 

— drivstofflekkasje, 

— drivstofftank eller eksosanlegg ikke tilstrekkelig 

avskjermet, 

— motorrommets tilstand. 

  X 

f)  LPG/CNG/LNG-system eller hydrogensystem ikke i samsvar 

med kravene; en del av systemet defekt1. 

  X 

6.1.4. Støtfangere, sidevern 

og underkjøringshinder bak 

Visuell kontroll. a)  Løse deler eller skader vil kunne forårsake personskade ved 

berøring. 

 Deler vil sannsynligvis falle av, funksjon sterkt påvirket. 

 X 

X 

b)  Innretning åpenbart ikke i samsvar med kravene1.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

6.1.5. Reservehjulsholder 

(dersom en slik er montert) 

Visuell kontroll. a)  Reservehjulsholder ikke i tilfredsstillende forfatning. X   

b)  Reservehjulsholder har bruddskader eller er ikke tilstrekkelig 

festet. 

 X  

c)  Reservehjul ikke tilstrekkelig festet i reservehjulsholder. 

Meget alvorlig risiko for å falle av. 

 X 

X 

6.1.6. Koplings- og 

slepeinnretninger 

Visuell kontroll med tanke på slitasje og riktig 

virkemåte med særlig vekt på montert 

sikkerhetsutstyr og/eller bruk av måleutstyr. 

a)  Komponent skadet, defekt eller sprukket (dersom ikke i bruk). 

Komponent skadet, defekt eller sprukket (dersom i bruk). 

 X 

X 

b)  For stor slitasje på en komponent. 

Under grensen for slitasje. 

 X 

X 

c)  Ikke tilstrekkelig festet. 

Fester løse med meget alvorlig risiko for å falle av. 

 X 

X 

d)  Sikkerhetsutstyr mangler eller virker ikke riktig.  X  

e)  Koplingsindikator virker ikke.  X  

f)  Skjuler lykter eller hindrer lesbarhet av kjennemerke (når 

innretningene ikke er i bruk). 

Kjennemerke ikke leselig (når innretningene ikke er i bruk). 

X 

X 

 

g)  Uforsvarlig modifisering3 (sekundære deler). 

Uforsvarlig modifisering3 (hoveddeler). 

 X 

X 

h)  Kopling for svak.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

6.1.7. Drivverk Visuell kontroll. a)  Sikringsbolter mangler eller sitter løst. 

Sikringsbolter mangler eller sitter løst i en slik grad at 

trafikksikkerheten er satt i alvorlig fare. 

 X 

X 

b)  For stor slitasje på drivakselens lagre. 

Meget alvorlig risiko for å løsne eller sprekke. 

 X 

X 

c)  For stor slitasje på universalledd eller kraftoverføringskjeder/ 

-belter. 

Meget alvorlig risiko for å løsne eller sprekke. 

 X 

X 

d)  Slitasje på leddkoplinger. 

Meget alvorlig risiko for å løsne eller sprekke. 

 X 

X 

e)  Aksel skadet eller bøyd.  X  

f)  Lagerhus har bruddskader eller er ikke tilstrekkelig festet. 

Meget alvorlig risiko for å løsne eller sprekke. 

 X 

X 

g)  Støvmansjett svært forringet. 

Støvmansjett mangler eller har bruddskader. 

X 

X  

h)  Ulovlig endring av drivverket.  X  

6.1.8. Motorfester Visuell kontroll, ikke nødvendigvis over en 

smøregrav eller på en kjørebaneløfter. 

Forringende og åpenbart svært skadede fester. 

Fester sitter løst eller har bruddskader. 

 X 

X 

6.1.9. Motoreffekt (X)2 Visuell kontroll og/eller bruk av elektronisk 

grensesnitt. 

a)  Modifisering av styreenhet som påvirker sikkerhet og/eller 

miljø. 

 X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  b)  Modifisering av motor som påvirker sikkerhet og/eller miljø.   X 

6.2. Førerhus og karosseri 

6.2.1. Tilstand Visuell kontroll a)  Løst eller skadet panel eller en annen del som vil kunne 

forårsake personskade. 

Vil sannsynligvis falle av. 

 X 

X 

b)  Karosseristolpe ikke tilstrekkelig festet. 

Stabilitet forringet. 

 X 

X 

c)  Mulighet for inntrengning av avgass fra motor eller 

eksosanlegg. 

Helsefare for personer om bord. 

 X 

X 

d)  Uforsvarlig modifisering3. 

Utilstrekkelig klaring til roterende eller bevegelige deler og til 

veidekket. 

 X 

X 

6.2.2. Innfesting Visuell kontroll med kjøretøyet over en 

smøregrav eller på en kjørebaneløfter. 

a)  Karosseri eller førerhus ikke tilstrekkelig festet. 

 Stabilitet påvirket. 

 X 

X 

b)  Karosseri/førerhus åpenbart ikke korrekt plassert på 

understellet. 

 X  

c)  Ikke tilstrekkelig eller manglende festing av karosseri/førerhus 

på understell eller tverrbjelker, og i tilfelle symmetrisk. 

Ikke tilstrekkelig eller manglende festing av karosseri/førerhus 

på understell eller tverrbjelker i en slik grad at trafikksikker-

heten er satt i svært alvorlig fare. 

 X 

X 

d)  Kraftig korrosjon ved festepunkter på selvbærende karosserier. 

Stabilitet forringet. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

6.2.3. Dører og dørlåser Visuell kontroll. a)  Dør lar seg ikke åpne eller lukke korrekt.  X  

b)  Dør kan forventes å åpne seg umotivert eller vil ikke forbli 

lukket (skyvedør). 

Dør kan forventes å åpne seg umotivert eller vil ikke forbli 

lukket (hengslet dør). 

 X 

X 

c)  Dører, hengsler, låser eller stolper er slitt. 

Dører, hengsler, låser eller stolper mangler eller er løse. 

X 

X 

 

6.2.4. Gulv Visuell kontroll med kjøretøyet over en 

smøregrav eller på en kjørebaneløfter. 

Gulv ikke tilstrekkelig festet eller alvorlig svekket. 

Utilstrekkelig stabilitet. 

 X 

X 

6.2.5. Førersete Visuell kontroll. a)  Sete med defekt konstruksjon. 

 Løst sete. 

 X 

X 

b)  Justeringsinnretning virker ikke riktig. 

Setet beveger seg eller ryggstøtten kan ikke låses fast. 

 X 

X 

6.2.6. Andre seter Visuell kontroll. a)  Seter defekte eller ikke tilstrekkelig festet (sekundære deler). 

 Seter defekte eller ikke tilstrekkelig festet (hoveddeler). 

X 

X 

 

b)  Seter ikke montert i samsvar med kravene1. 

Tillatt antall seter overskredet; plassering ikke i samsvar med 

godkjenning. 

X 

X 

 

6.2.7. Betjeningsinn-

retninger 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Betjeningsinnretning som er nødvendig for sikker drift av 

kjøretøyet, virker ikke riktig. 

Sikker drift påvirket. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

6.2.8. Stigtrinn Visuell kontroll. a)  Stigtrinn eller trinnbøyle ikke tilstrekkelig festet. 

 Utilstrekkelig stabilitet. 

X 

X 

 

b)  Stigtrinn eller bøyle i en tilstand som vil kunne forårsake 

personskade. 

 X  

6.2.9. Annet innvendig og 

utvendig tilbehør og utstyr 

Visuell kontroll. a)  Innfesting av annet tilbehør eller utstyr defekt.  X  

b)  Annet tilbehør eller utstyr ikke i samsvar med kravene1. 

Monterte deler vil kunne forårsake skade; sikker drift påvirket. 

X 

X 

 

c)  Lekkasje fra hydraulisk utstyr. 

Omfattende utslipp av farlige stoffer. 

X 

X 

 

6.2.10. Skvettskjermer 

(vinger), avskjermingsinn-

retninger 

Visuell kontroll. a)  Mangler, sitter løst eller er sterkt korrodert. 

 Vil kunne forårsake skade; vil sannsynligvis falle av. 

X 

X 

 

b)  Utilstrekkelig avstand til dekk/hjul (avskjerming). 

Utilstrekkelig avstand til dekk/hjul (skvettskjerm). 

X 

X 

 

c)  Ikke i samsvar med kravene1. 

Slitebane ikke tilstrekkelig dekket. 

X 

X 

 

6.2.11. Parkeringsstøtte Visuell kontroll. a)  Mangler, sitter løst eller er sterkt korrodert.  X  

b)  Ikke i samsvar med kravene1.  X  

c)  Kan folde seg ut når kjøretøyet er i bevegelse.   X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

6.2.12. Håndtak og fotstøtter Visuell kontroll. a)  Mangler, sitter løst eller er sterkt korrodert.  X  

b)  Ikke i samsvar med kravene1.  X  

7. ANNET UTSTYR 

7.1. Bilbelter/låser og sikringsutstyr 

7.1.1. Sikker montering av 

bilbelter/beltelåser 

Visuell kontroll. a)  Forankringspunkt alvorlig svekket. 

 Stabilitet påvirket. 

 X 

X 

b)  Forankringspunkt løst.  X  

7.1.2. Bilbelters/beltelåsers 

tilstand 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Påbudt bilbelte mangler eller er ikke montert.  X  

b)  Bilbelte skadet. 

Snitt eller tegn på overbelastning. 

X 

X 

 

c)  Bilbelte ikke i samsvar med kravene1.  X  

d)  Bilbeltelås skadet eller virker ikke riktig.  X  

e)  Beltestrammer skadet eller virker ikke riktig.  X  

7.1.3. Kraftbegrenser for 

bilbelte 

Visuell kontroll og/eller bruk av elektronisk 

grensesnitt. 

a)  Kraftbegrenser mangler åpenbart eller passer ikke til 

kjøretøyet. 

 X  

b)  Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske grensesnitt.   X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

7.1.4. Bilbeltestrammere Visuell kontroll og/eller bruk av elektronisk 

grensesnitt. 

a)  Beltestrammer mangler åpenbart eller passer ikke til 

kjøretøyet. 

 X  

b)  Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske grensesnitt.   X 

7.1.5. Kollisjonspute Visuell kontroll og/eller bruk av elektronisk 

grensesnitt. 

a)  Kollisjonspute mangler åpenbart eller passer ikke til 

kjøretøyet. 

 X  

b)  Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske grensesnitt.   X 

c)  Kollisjonspute virker åpenbart ikke.  X  

7.1.6. SRS-systemer Visuell kontroll av feilindikatorlampen 

og/eller bruk av elektronisk grensesnitt. 

a)  Feilindikatorlampen for SRS gir signal om feil i systemet.  X  

b)  Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske grensesnitt.   X 

7.2. Brannslokkingsapparat 

(X)2 

Visuell kontroll. a)  Mangler.  X  

b)  Ikke i samsvar med kravene1. 

Dersom det kreves (f.eks. taxi, busser, turvogner osv.). 

X 

X 

 

7.3. Låser og tyverisikrings-

innretning 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Innretning forhindrer ikke at kjøretøyet kan kjøres. X   

b)  Defekt. 

Låser eller sperrer utilsiktet. 

 X 

X 

7.4. Varseltrekant (dersom en 

slik kreves) (X)2 

Visuell kontroll. a)  Mangler eller er mangelfull. X   

b)  Ikke i samsvar med kravene1. X   
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

7.5. Førstehjelpsskrin 

(dersom det kreves) (X)2 

Visuell kontroll. Mangler, er mangelfullt eller ikke i samsvar med kravene1. X   

7.6. Stoppeklosser til hjul 

(kiler) (dersom det kreves) (X)2 

Visuell kontroll. Mangler eller ikke i god stand; utilstrekkelig stabilitet eller 

dimensjon. 

 X  

7.7. Lydsignal Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Virker ikke ordentlig. 

 Virker ikke i det hele tatt. 

X 

X 

 

b)  Betjeningsinnretning ikke tilstrekkelig festet. X   

c)  Ikke i samsvar med kravene1. 

Lyden kan forveksles med varselsirener. 

X 

X 

 

7.8. Hastighetsmåler Visuell kontroll eller kontroll av virkemåte 

ved prøving på vei eller elektronisk. 

a)  Ikke montert i samsvar med kravene1. 

 Mangler (dersom slik kreves). 

X 

X 

 

b)  Virkemåte forringet. 

Virker ikke i det hele tatt. 

X 

X 

 

c)  Har ikke tilstrekkelig lys. 

Har ikke lys. 

X 

X 

 

7.9. Fartsskriver (dersom en 

slik er montert/kreves) 

Visuell kontroll. a)  Ikke montert i samsvar med kravene1.  X  

b)  Virker ikke.  X  

c)  Plombering defekt eller mangler.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  d)  Installeringsplate mangler, er uleselig eller ugyldig.  X  

e)  Tydelig inngrep eller manipulering.  X  

f)  Dekkdimensjon ikke i samsvar med kalibreringsparametrene.  X  

7.10. Hastighetsbegrenser 

(dersom en slik er 

montert/kreves) 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte 

dersom utstyr er tilgjengelig. 

a)  Ikke montert i samsvar med kravene1.  X  

b)  Virker åpenbart ikke.  X  

c)  Hastighet feil innstilt (dersom den kontrolleres)  X  

d)  Plombering defekt eller mangler.  X  

e)  Plate mangler eller er uleselig.  X  

f)  Dekkdimensjon ikke i samsvar med kalibreringsparametrene.  X  

7.11. Kilometerteller dersom 

det finnes (X)2 

Visuell kontroll og/eller bruk av elektronisk 

grensesnitt. 

a)  Åpenbart manipulert (svindel) for å redusere eller vise feil 

kjørelengde for kjøretøyet. 

 X  

b)  Virker åpenbart ikke.  X  

7.12. Elektronisk 

stabilitetskontroll (ESC) dersom 

det er montert/kreves 

Visuell kontroll og/eller bruk av elektronisk 

grensesnitt. 

a)  Hjulhastighetsfølere mangler eller er skadet.  X  

b)  Ledninger er skadet.  X  

c)  Andre komponenter mangler eller er skadet.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  d)  Bryter skadet eller virker ikke riktig.  X  

e)  Feilindikatorlampen for ESC gir signal om feil i systemet.  X  

f)  Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske grensesnitt.  X  

8. SKADEVIRKNINGER 

8.1. Støy 

8.1.1. Støydempingsanlegg Subjektiv vurdering (med mindre kontrolløren 

anser at støynivået kan være for høyt, og det i 

så fall kan foretas en måling av støyen fra et 

stillestående kjøretøy ved hjelp av en 

støynivåmåler). 

a)  Støynivået er høyere enn det som er tillatt i henhold til 

kravene1. 

 X  

b)  Deler av støydempingsanlegget sitter løst, er skadet, feilmontert, 

mangler eller er åpenbart blitt endret på en måte som har en 

negativ innvirkning på støynivået. 

Meget alvorlig risiko for å falle av. 

 X 

X 

8.2. Avgassutslipp      

8.2.1. Utslipp fra motorer med elektrisk tenning 

8.2.1.1. Utstyr for kontroll av 

avgassutslipp 

Visuell kontroll a)  Utslippskontrollutstyr montert av produsenten mangler, er 

endret eller åpenbart defekt. 

 X  

b)  Lekkasjer som kan påvirke utslippsmålingene.  X  



   

 

N
r. 7

7
/6

2
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
6

.9
.2

0
1
9
 

 

Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

8.2.1.2. Gassutslipp — For kjøretøyer opp til utslippsklasse Euro 

5 og Euro V(7): 

 Måling ved hjelp av en avgassmåler i 

samsvar med kravene1 eller OBD-

avlesning. Kontrollen av utslipp fra 

eksosrøret skal være standardmetoden for 

vurdering av avgassutslipp. På grunnlag av 

en likeverdighetsvurdering, og idet det tas 

hensyn til det relevante typegodkjennings-

regelverket, kan medlemsstatene tillate 

bruk av OBD i samsvar med produsentens 

anbefalinger og andre krav. 

— For kjøretøyer fra og med utslippsklasse 

Euro 6 og Euro VI(8): 

 Måling ved hjelp av en avgassmåler i 

samsvar med kravene1 eller OBD-

avlesning i samsvar med produsentens 

anbefalinger og andre krav1. 

 Målinger gjelder ikke for totaktsmotorer. 

a)  Gassutslippene overstiger enten nivåene som er angitt av 

produsenten, 

 X  

b)  eller, dersom disse opplysningene ikke finnes, overstiger CO-

utslippene følgende verdier: 

i)  for kjøretøyer som ikke har et avansert utslippskontroll-

system, 

— 4,5 %, eller 

— 3,5 % 

 i henhold til datoen for første gangs registrering eller bruk 

angitt i kravene1, 

ii)  for kjøretøyer som har et avansert utslippskontrollsystem, 

— ved tomgang: 0,5 %, 

— ved forhøyet tomgang: 0,3 %, 

 eller 

— ved tomgang: 0,3 %(7), 

— ved forhøyet tomgang: 0,2 %, 

 i henhold til datoen for første gangs registrering eller bruk 

angitt i kravene1. 

 X  

c)  Lambda-verdi utenfor området 1 ± 0,03 eller ikke i samsvar 

med produsentens spesifikasjoner. 

 X  

d)  OBD-avlesning tyder på en alvorlig feil.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

8.2.2. Utslipp fra motorer med kompresjonstenning 

8.2.2.1. Utstyr for kontroll av 

avgassutslipp 

Visuell kontroll a)  Utslippskontrollutstyr montert av produsenten mangler, er 

endret eller åpenbart defekt. 

 X  

b)  Lekkasjer som kan påvirke utslippsmålingene.  X  

8.2.2.2. Røyktetthet (opasitet) 

Kjøretøyer registrert eller tatt i 

bruk før 1. januar 1980 er 

unntatt fra dette kravet 

— For kjøretøyer opp til utslippsklasse Euro 

5 og Euro V(7): 

 Måling av avgassens røyktetthet ved fri 

akselerasjon (ingen belastning fra tomgang 

opp til avreguleringsturtall) i frigir med 

clutchen tilkoplet eller ved OBD-

avlesning. Kontrollen av utslipp fra 

eksosrøret skal være standardmetoden for 

vurdering av avgassutslipp. På grunnlag av 

en likeverdighetsvurdering kan medlems-

statene tillate bruk av OBD i samsvar med 

produsentens anbefalinger og andre krav. 

— For kjøretøyer fra og med utslippsklasse 

Euro 6 og Euro VI(8): 

 Måling av avgassens røyktetthet ved fri 

akselerasjon (ingen belastning fra tomgang 

opp til avreguleringsturtall) i frigir med 

clutchen tilkoplet eller ved OBD-avlesning 

i samsvar med produsentens anbefalinger 

og andre krav1. 

Klargjøring av kjøretøyet 

1.  Kjøretøyer kan kontrolleres uten klargjø-

ring selv om det av sikkerhetsmessige 

årsaker bør påses at motoren er varm og i 

tilfredsstillende mekanisk stand. 

a)  For kjøretøyer som er registrert eller tatt i bruk første gang 

etter den datoen som er angitt i kravene1. 

 Røyktetthet (opasitet) overstiger nivået angitt på produsent-

merket på kjøretøyet. 

 X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

 2.  Krav til klargjøring: 

i)  Motoren skal være helt varm, f.eks. 

skal motoroljens temperatur målt ved 

hjelp av en sonde i røret for 

oljepeilepinnen være minst 80 °C eller 

tilsvare normal driftstemperatur 

dersom den er lavere, eller 

motorblokkens temperatur skal målt 

ved infrarødt strålingsnivå holde minst 

en tilsvarende temperatur. Dersom det 

er umulig å foreta denne målingen på 

grunn av kjøretøyets konstruksjon, kan 

motorens normale driftstemperatur 

fastslås på en annen måte, f.eks. ved at 

kjøleviften settes i gang. 

ii)  Eksosanlegget skal renses ved minst 

tre sykluser med fri akselerasjon eller 

ved en tilsvarende metode. 

    

  b)  Dersom disse opplysningene ikke er tilgjengelige, eller 

kravene1 ikke tillater bruk av referanseverdier, 

— for sugemotorer: 2,5 m–1, 

— for turboladede motorer: 3,0 m–1, eller 

— for kjøretøyer som er angitt i kravene1, eller som er 

registrert eller tatt i bruk første gang etter den datoen som 

er angitt i kravene 1, 

 1,5 m–1(9) 

 eller 0,7 m–1(8) 

 X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

 Prøvingsmetode: 

1.  Motor og eventuell turbolader skal gå på 

tomgang før hver syklus med fri akselerasjon 

påbegynnes. For tunge dieseldrevne kjøretøyer 

betyr dette minst ti sekunder etter at 

gasspedalen er sluppet. 

2.  Hver syklus med fri akselerasjon påbe-

gynnes ved at gasspedalen hurtig (dvs. på 

under ett sekund) og i én bevegelse, uten å 

være for brå, trykkes helt inn for å oppnå 

maksimal innsprøyting fra innsprøytings-

pumpen. 

3.  Ved hver syklus med fri akselerasjon skal 

motoren før gasspedalen slippes nå avregule-

ringsturtallet eller, for kjøretøyer med 

automatisk gir, hastigheten angitt av produ-

senten eller, dersom disse opplysningene ikke 

er tilgjengelige, to tredeler av avregule-

ringsturtallet. Dette kan for eksempel kontrolle-

res ved at motorturtallet overvåkes eller ved at 

det får gå tilstrekkelig tid fra gasspedalen 

trykkes inn til den slippes, det vil si minst to 

sekunder for kjøretøyer i gruppe M2, M3, N2  

og N3. 

4.  Kjøretøyer skal nektes godkjenning bare 

dersom det aritmetiske gjennomsnittet av minst 

de tre siste syklusene med fri akselerasjon 

overskrider grenseverdien. Dette gjennoms-

nittet kan beregnes ved at det ses bort fra 

verdier som avviker sterkt fra det målte 

gjennomsnittet, eller oppnås ved en annen 

statistisk beregning som tar hensyn til de målte 

verdienes spredning. Medlemsstatene kan 

begrense antall prøvingssykluser. 

    



   

 

N
r. 7

7
/6

2
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
6

.9
.2

0
1
9
 

 

Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

 5.  For å unngå unødige prøvinger kan 

medlemsstatene nekte godkjenning av 

kjøretøyer der de målte verdiene etter mindre 

enn tre sykluser med fri akselerasjon eller 

etter syklusene med rensing ligger betydelig 

over grenseverdiene. På samme måte kan 

medlemsstatene for å unngå unødige 

prøvinger, godkjenne kjøretøyer der de målte 

verdiene etter mindre enn tre sykluser med fri 

akselerasjon eller etter syklusene med rensing 

ligger betydelig under grenseverdiene. 

    

8.3. Demping av elektromagnetisk interferens 

Radiostøy (X)2  Ett av kravene1 ikke oppfylt. X   

8.4. Andre punkter knyttet til miljøet 

8.4.1. Væskelekkasjer  Alle store væskelekkasjer, unntatt vann, som trolig vil skade 

miljøet eller være en sikkerhetsrisiko for andre trafikanter. 

Konstant dråpedannelse som utgjør en meget alvorlig risiko. 

 X 

X 

9. TILLEGGSKONTROLLER FOR KJØRETØYER TIL PERSONTRANSPORT I GRUPPE M2 OG M3 

9.1. Dører      

9.1.1. Inngangs- og 

utgangsdører 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Virker ikke.  X  

b)  Forringet tilstand. 

Vil kunne forårsake skade. 

X 

X 

 

c)  Defekt nødbetjening.  X  

d)  Fjernkontroll av dører eller varslingsinnretninger defekte.  X  

e)  Ikke i samsvar med kravene1. 

Døren ikke bred nok. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

9.1.2. Nødutganger Visuell kontroll og kontroll av virkemåte 

(dersom det er relevant). 

a)  Virker ikke.  X  

b)  Nødutgangsskilter er uleselige. 

Nødutgangsskilter mangler. 

X 

X 

 

c)  Hammer til å knuse ruter mangler. X   

d)  Ikke i samsvar med kravene1. 

Ikke bred nok eller tilgang sperret. 

X 

X 

 

9.2. Avduggings- og 

avisingsanlegg (X)2 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Virker ikke riktig. 

 Påvirker sikker drift av kjøretøyet. 

X 

X 

 

b)  Utslipp av giftige gasser eller avgasser i førerhuset eller 

kupeen. 

Helsefare for personer om bord. 

 X 

X 

c)  Defekt avisingsanlegg (dersom det er påbudt).  X  

9.3. Ventilasjons- og 

varmeanlegg (X)2 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Virker ikke. 

 Helsefare for personer om bord. 

X 

X 

 

b)  Utslipp av giftige gasser eller avgasser i førerhuset eller 

kupeen. 

Helsefare for personer om bord. 

 X 

X 

9.4. Seter 

9.4.1. Passasjerseter 

(herunder seter for medfølgende 

personale) 

Visuell kontroll Klappseter (dersom det er tillatt) virker ikke automatisk. 

Sperrer en nødutgang. 

X 

X 

 

9.4.2. Førersete 

(tilleggskrav) 

Visuell kontroll a)  Defekt spesialutstyr som for eksempel blendingsbeskyttelse. 

 Synsfeltet forringet. 

X 

X 

 

b)  Vern av føreren utilstrekkelig eller ikke i samsvar med 

kravene1. 

Vil kunne forårsake skade. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

9.5. Innvendig lys og GPS-

utstyr (X)2 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Innretning defekt eller ikke i samsvar med kravene1. 

Virker ikke i det hele tatt. 

X 

X 

 

9.6. Ganger, arealer for 

stående passasjerer 

Visuell kontroll a)  Gulv ikke tilstrekkelig festet. 

 Stabilitet påvirket. 

 X 

X 

b)  Defekte håndlister eller håndtak. 

Ikke tilstrekkelig festet eller ubrukelige. 

X 

X 

 

c)  Ikke i samsvar med kravene1. 

Utilstrekkelig bredde eller plass. 

X 

X 

 

9.7. Trapper og trinn Visuell kontroll og kontroll av virkemåte 

(dersom det er relevant). 

a)  Forringet tilstand. 

 Skadet tilstand. 

 Stabilitet påvirket. 

X X 

X 

b)  Foldbare stigtrinn virker ikke riktig.  X  

c)  Ikke i samsvar med kravene1. 

Utilstrekkelig bredde eller for stor høyde. 

X 

X 

 

9.8. Anlegg for 

kommunikasjon med 

passasjerer (X)2 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Defekt anlegg. 

Virker ikke i det hele tatt. 

X 

X 

 

9.9. Meldinger (X)2 Visuell kontroll. a)  Manglende, uriktig eller uleselig melding. X   

b)  Ikke i samsvar med kravene1. 

Uriktige opplysninger. 

X 

X 

 

9.10. Krav til transport av barn. (X)2 

9.10.1. Dører Visuell kontroll Beskyttelse av dører ikke i samsvar med kravene1 til denne formen 

for transport. 

 X  

9.10.2. Signalutstyr og 

spesialutstyr 

Visuell kontroll Signalutstyr eller spesialutstyr mangler eller ikke i samsvar med 

kravene1. 

X   
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

9.11. Krav til transport av bevegelseshemmede personer (X)2 

9.11.1. Dører, ramper og 

heiser 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Virker ikke. 

 Sikker drift påvirket. 

X 

X 

 

b)  Forringet tilstand. 

Stabilitet påvirket, vil kunne forårsake skade. 

X 

X 

 

c)  Defekt(e) betjeningsinnretning(er). 

Sikker drift påvirket. 

X 

X 

 

d)  Defekt(e) varslingsinnretning(er). 

Virker ikke i det hele tatt. 

X 

X 

 

e)  Ikke i samsvar med kravene1.  X  

9.11.2. Sikringsutstyr for 

rullestol 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a)  Virker ikke. 

 Sikker drift påvirket. 

X 

X 

 

b)  Forringet tilstand. 

Stabilitet påvirket, vil kunne forårsake skade. 

X 

X 

 

c)  Defekt(e) betjeningsinnretning(er). 

Sikker drift påvirket. 

X 

X 

 

d)  Ikke i samsvar med kravene1.  X  

9.11.3. Signalutstyr og 

spesialutstyr 

Visuell kontroll Signalutstyr eller spesialutstyr mangler eller ikke i samsvar med 

kravene1. 

 X  

9.12. Annet spesialutstyr (X)2      

9.12.1. Anlegg for 

tilberedning av næringsmidler 

Visuell kontroll a)  Anlegg ikke i samsvar med kravene1.  X  

b)  Anlegg skadet i en slik grad at det ville være farlig å bruke 

det. 

 X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

9.12.2. Sanitæranlegg Visuell kontroll Anlegg ikke i samsvar med kravene1. 

Vil kunne forårsake skade. 

X 

X 

 

9.12.3. Andre innretninger 

(for eksempel audiovisuelle 

anlegg) 

Visuell kontroll Ikke i samsvar med kravene1. 

Sikker drift av kjøretøyet påvirket. 

X 

X 

 

(1) Kjøretøygruppene som ikke omfattes av dette direktivs virkeområde, tas med til orientering. 

(2) 43 % for semitrailere godkjent før 1. januar 2012. 

(3) 48 % for kjøretøyer som ikke er utstyrt med ABS, eller som er typegodkjent før 1. oktober 1991. 

(4) 45 % for kjøretøyer som er registrert etter 1988, eller fra den datoen som er angitt i kravene, dersom denne datoen inntreffer senere. 

(5) 43 % for semitrailere og slepvogner som er registrert etter 1988, eller fra den datoen som er angitt i kravene, dersom denne datoen inntreffer senere. 

(6) For eksempel 2,5 m/s2 for kjøretøyer i gruppe N1, N2 og N3 som er registrert første gang etter 1.1.2012. 

(7) Typegodkjent i samsvar med direktiv 70/220/EØF, forordning (EF) nr. 715/2007, vedlegg I tabell 1 (Euro 5), direktiv 88/77/EØF og direktiv 2005/55/EF. 

(8) Typegodkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007, vedlegg I tabell 2 (Euro 6), og forordning (EF) nr. 595/2009 (Euro VI). 

(9) Typegodkjent i samsvar med grenseverdiene i rad B avsnitt 5.3.1.4 i vedlegg I til direktiv 70/220/EØF, som endret ved direktiv 98/69/EF eller senere; rad B1, B2 eller C avsnitt 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 

88/77/EØF, eller registrert eller tatt i bruk første gang etter 1. juli 2008. 

MERKNADER: 

1 «Kravene» er fastsatt ved typegodkjenning på datoen for godkjenning, første gangs registrering eller ibruktaking samt ved ettermonteringsforpliktelser eller ved nasjonal lovgivning i registreringsstaten. Disse 

årsakene til feil gjelder bare dersom det er kontrollert at kravene er oppfylt. 
2 (X) angir punkter som gjelder kjøretøyets tilstand og dets egnethet til bruk på vei, men som ikke anses som vesentlige ved teknisk kontroll. 
3 Med uforsvarlig modifisering menes modifiseringer som er ugunstige for kjøretøyets trafikksikkerhet, eller som har uforholdsmessig negative miljøvirkninger. 
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VEDLEGG II 

MINSTEKRAV TIL INNHOLD I EN KONTROLLSEDDEL 

Kontrollseddelen som utstedes etter en teknisk kontroll, skal omfatte minst følgende elementer, som angis etter de respektive 

harmoniserte EU-kodene: 

1)  Kjøretøyets understellsnummer (VIN). 

2)  Kjøretøyets registreringsnummer og registreringsstatens nasjonalitetsmerke. 

3)  Dato og sted for kontrollen. 

4)  Kilometerstand på kontrolltidspunktet, dersom den er tilgjengelig. 

5)  Kjøretøygruppe, dersom den er tilgjengelig. 

6)  Identifiserte mangler og deres alvorsgrad. 

7)  Resultat av teknisk kontroll. 

8)  Dato for neste tekniske kontroll eller utløpsdato for det gjeldende sertifikatet, dersom disse opplysningene ikke framgår på 

annen måte. 

9)  Kontrollorganisasjonens eller kontrollorganets navn og underskrift og identifisering av den kontrolløren som er ansvarlig 

for kontrollen. 

10)  Andre opplysninger 

 _____  
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VEDLEGG III 

MINSTEKRAV TIL KONTROLLSTASJONER OG KONTROLLUTSTYR FOR TEKNISK KONTROLL 

I.  Kontrollstasjoner og -utstyr 

 Tekniske kontroller som utføres i samsvar med de anbefalte metodene angitt i vedlegg I, skal utføres ved hjelp av 

hensiktsmessige kontrollstasjoner og hensiktsmessig utstyr. Dette kan eventuelt omfatte bruk av mobile kontrollenheter. 

Hvilket kontrollutstyr som kreves, vil være avhengig av hvilke kjøretøygrupper som skal kontrolleres, som beskrevet i 

tabell I. Kontrollstasjon og -utstyr skal oppfylle følgende minstekrav: 

1)  En kontrollstasjon med nok plass til å vurdere kjøretøyer og som oppfyller de nødvendige kravene til helse og 

sikkerhet. 

2)  Et prøvingsfelt som er stort nok til hver kontroll, en smøregrav eller en kjørebaneløfter, og for kjøretøyer med en 

totalvekt på over 3,5 tonn, en innretning som kan løfte et kjøretøy på én av akslene, utstyrt med hensiktsmessig lys, og 

om nødvendig med utstyr til utlufting. 

3)  Ved kontroll av alle kjøretøyer, en rullebremseprøve som kan måle, vise og registrere bremsekraften og lufttrykket i 

trykkluftbremseanlegg i samsvar med vedlegg A til standard ISO 21069-1 om tekniske krav til rullebremseprøve eller 

likeverdige standarder. 

4)  Ved kontroll av kjøretøyer med en totalvekt på høyst 3,5 tonn, en rullebremseprøve i samsvar med nr. 3, som ikke 

nødvendigvis må omfatte registrering av bremsekraft, pedalkraft og lufttrykket i trykkluftbremseanlegg og visning av 

dette, 

 eller 

 en platebremseprøve tilsvarende rullebremseprøven i samsvar med nr. 3, som ikke nødvendigvis må omfatte registrering av 

bremsekraft, pedalkraft og visning av lufttrykket i trykkluftbremseanlegg. 

5)  En retardasjonsmåler, der ikke-kontinuerlige måleinstrumenter må registrere/lagre målinger minst 10 ganger per 

sekund. 

6)  Utstyr til prøving av trykkluftbremseanlegg, for eksempel manometer, tilkoplinger og slanger. 

7)  En innretning som måler hjul-/akseltrykk for å bestemme akseltrykkene (valgfritt utstyr for måling av trykket på to 

hjul, for eksempel hjultrykkvekt og akseltrykkvekt). 

8)  En innretning for prøving av hjulakselopphenget (slitasjetester) uten å løfte akselen, som oppfyller følgende krav: 

a)  innretningen skal være utstyrt med minst to motordrevne plater som kan beveges i motsatt retning både på langs 

og på tvers, 

b)  platenes bevegelse skal kunne styres av operatøren fra kontrollposisjonen, 

c)  for kjøretøyer med en totalvekt på over 3,5 tonn, skal platene oppfylle følgende tekniske krav: 

— bevegelse på langs og på tvers på minst 95 mm, 

— bevegelseshastighet på langs og på tvers på 5-15 cm/s. 
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9)  En lydnivåmåler i klasse II, dersom lydnivå måles. 

10)  En 4-gassmåler i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/22/EF(1). 

11)  En innretning for måling av absorpsjonskoeffisienten med tilstrekkelig nøyaktighet. 

12)  Et lysinnstillingsapparat for frontlykter som gjør det mulig å stille inn den frontlykten som skal kontrolleres i samsvar 

med bestemmelsene om innstilling av frontlykter på motorvogner (direktiv 76/756/EØF); lys-/mørkegrensen skal lett 

kunne ses i dagslys (uten direkte sollys). 

13)  En innretning for måling av dekkenes mønsterdybde. 

14)  En innretning for tilkopling av kjøretøyets elektroniske grensesnitt, for eksempel et OBD-skanneverktøy. 

15)  En innretning for påvisning av lekkasje av LPG/CNG/LNG, dersom slike kjøretøyer kontrolleres. 

 Hvilken som helst av de ovennevnte innretningene kan kombineres i en sammensatt innretning, forutsatt at dette ikke 

påvirker den enkelte innretningens nøyaktighet. 

II.  Kalibrering av måleutstyr 

 Med mindre annet er angitt i det relevante unionsregelverket, kan intervallet mellom to påfølgende kalibreringer ikke 

overstige: 

i)  24 måneder for måling av vekt, trykk og lydnivå, 

ii)  24 måneder for måling av kraft, 

iii)  12 måneder for måling av gassutslipp. 

 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004//22/EF av 31. mars 2004 om måleinstrumenter (EUT L 135 av 30.4.2004, s. 1). 
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Tabell I(1) 

Utstyr som minst kreves for å utføre en teknisk kontroll 

Kjøretøyer Gruppe Utstyr som kreves til hvert punkt oppført i avsnitt I 

 Totalvekt  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.  Motorsykler   1                

  L1e P x        x x  x x x  

  L3e, L4e P x        x x  x x x  

  L3e, L4e D x        x  x x x x  

  L2e P x x       x x  x x x  

  L2e D x x       x  x x x x  

  L5e P x x       x x  x x x  

  L5e D x x       x  x x x x  

  L6e P x x       x x  x x x  

  L6e D x x       x  x x x x  

  L7e P x x       x x  x x x  

  L7e D x x       x  x x x x  

2.  Kjøretøyer til person-

transport 
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Utstyr som minst kreves for å utføre en teknisk kontroll 

Kjøretøyer Gruppe Utstyr som kreves til hvert punkt oppført i avsnitt I 

 Totalvekt  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Opp til 3 500 kg M1, M2 P x x  x     x x  x x x x 

 Opp til 3 500 kg M1, M2 D x x  x     x  x x x x  

 > 3 500 kg M2, M3 P x x x  x x x x x x  x x x x 

 > 3 500 kg M2, M3 D x x x  x x x x x  x x x x  

3.  Kjøretøyer til godstransport                   

 Opp til 3 500 kg N1 P x x  x     x x  x x x x 

 Opp til 3 500 kg N1 D x x  x     x  x x x x  

 > 3 500 kg N2, N3 P x x x  x x x x x x  x x x x 

 > 3 500 kg N2, N3 D x x x  x x x x x  x x x x  

4.  Spesialkjøretøyer fra et 

kjøretøy i gruppe N, T5 

                  

 Opp til 3 500 kg N1 P x x  x     x x  x x x x 

 Opp til 3 500 kg N1 D x x  x     x  x x x x  
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Utstyr som minst kreves for å utføre en teknisk kontroll 

Kjøretøyer Gruppe Utstyr som kreves til hvert punkt oppført i avsnitt I 

 Totalvekt  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 > 3 500 kg N2, N3, T5 P x x x  x x x x x x  x x x x 

 > 3 500 kg N2, N3, T5 D x x x  x x x x x  x x x x  

5.  Tilhengere Opp til 750 kg O1  x            x   

 > 750-3 500 kg O2  x x  x         x   

 > 3 500 kg O3, O4  x x x   x x x     x   

(1) Kjøretøygruppene som ikke omfattes av dette direktivs virkeområde, tas med til orientering. 
1 P…bensin (elektrisk tenning); D…diesel (kompresjonstenning) 
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VEDLEGG IV 

MINSTEKRAV TIL KOMPETANSE, OPPLÆRING OG SERTIFISERING AV INSPEKTØRER 

1.  Kompetanse 

 Før en søker kan godkjennes til en stilling som kontrollør som utfører periodiske tekniske kontroller, skal medlemsstatene 

eller vedkommende myndigheter kontrollere at vedkommende person 

a)  har dokumentert kunnskap og forståelse som er relevant for veigående kjøretøyer innenfor følgende områder: 

— mekanikk, 

— dynamikk,  

— kjøretøydynamikk,  

— forbrenningsmotorer, 

— materiale og materialbearbeiding, 

— elektronikk, 

— elektrisk kraft, 

— elektroniske kjøretøykomponenter, 

—  IT-applikasjoner, 

b)  har minst tre års dokumentert erfaring eller tilsvarende, for eksempel dokumentert veiledning eller dokumenterte 

studier, samt relevant utdanning innenfor veigående kjøretøyer som angitt ovenfor. 

2.  Grunnopplæring og oppfriskingskurs 

 Medlemsstatene eller vedkommende myndigheter skal sikre at kontrollørene får relevant grunnopplæring og gjennomfører 

relevante oppfriskingskurs eller relevante eksamener, herunder i både teoretiske og praktiske deler, for å gjøre dem i stand 

til å bli godkjent til å utføre tekniske kontroller. 

 Grunnopplæringen og oppfriskingskursene eller relevant eksamen skal minst inneholde følgende temaer: 

a)  Grunnopplæring eller relevant eksamen 

 Den grunnopplæringen som tilbys av medlemsstaten eller av et godkjent opplæringssenter i medlemsstaten, skal minst 

omfatte følgende temaer: 

i)  Kjøretøyteknologi: 

— bremseanlegg, 

— styresystemer, 

— synsfelt, 

— lysanlegg, lysutstyr og elektroniske komponenter, 

— aksler, hjul og dekk, 

— understell og karosseri, 

— skadevirkninger og utslipp, 

— ytterligere krav til spesialkjøretøyer. 
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ii)  Prøvingsmetoder. 

iii)  Vurdering av mangler. 

iv)  Lovfestede krav som gjelder kjøretøyets tilstand med sikte på godkjenning. 

v)  Lovfestede krav som gjelder teknisk kontroll. 

vi)  Administrative bestemmelser som gjelder godkjenning, registrering og teknisk kontroll av kjøretøyer. 

vii)  IT-applikasjoner i forbindelse med kontroll og administrasjon. 

b)  Oppfriskingskurs eller relevant eksamen 

 Medlemsstatene skal sikre at kontrollørene jevnlig gjennomfører oppfriskingskurs eller en relevant eksamen som tilbys 

eller fastsettes av medlemsstaten eller av et godkjent opplæringssenter i medlemsstaten. 

 Medlemsstatene skal sikre at innholdet i oppfriskingskursene eller relevant eksamen gjør kontrollørene i stand til å 

vedlikeholde og friske opp nødvendige kunnskaper og ferdigheter knyttet til de emnene som er nevnt i bokstav a) i)-vii) 

ovenfor. 

3.  Kompetansesertifikat 

 Sertifikatet eller tilsvarende dokumentasjon som er utstedt til en kontrollør som er godkjent til å utføre tekniske kontroller, 

skal inneholde minst følgende opplysninger: 

— Identifikasjon av kontrolløren (fornavn, etternavn). 

— Kjøretøygruppene som kontrolløren er godkjent til å utføre tekniske kontroller av. 

— Navnet på utstedende myndighet. 

— Utstedelsesdato. 

 _____  
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VEDLEGG V 

TILSYNSORGANER 

Regler og framgangsmåter som gjelder for tilsynsorganer etablert i medlemsstatene i samsvar med artikkel 14, skal omfatte 

følgende minstekrav: 

1.  Tilsynsorganenes oppgaver og virksomhet 

 Tilsynsorganer skal utføre minst følgende oppgaver: 

a)  Tilsyn med opplæringssentre: 

— kontrollere om minstekravene til lokaler og kontrollutstyr er oppfylt, 

— kontrollere at den godkjente enheten oppfyller de obligatoriske kravene. 

b)  Kontroll av kontrollørenes opplæring og eksamener: 

— kontrollere kontrollørenes grunnopplæring, 

— kontrollere kontrollørenes periodiske oppfriskingskurs, 

— periodiske oppfriskingskurs for tilsynsorganenes sensorer, 

— gjennomføre eller føre tilsyn med eksamener. 

c)  Revisjon: 

— forhåndsrevisjon av kontrollorganer før godkjenning, 

— periodisk ny revisjon av kontrollorganer, 

— spesialrevisjon ved uregelmessigheter, 

— revisjon av opplærings-/eksamenssentre. 

d)  Overvåking ved hjelp av tiltak som: 

— ny kontroll av en statistisk signifikant andel av kontrollerte kjøretøyer, 

— kontroll ved hjelp av «mystisk kunde» (kan gjennomføres med defekt kjøretøy), 

— analyse av resultatene av tekniske kontroller (statistiske metoder), 

— undersøkelse av klagebehandling, 

— undersøkelse av klager. 

e)  Vurdering av måleresultater ved tekniske kontroller. 

f)  Forslag om tilbakekalling eller midlertidig oppheving av godkjenningen til kontrollorganer og/eller kontrollører: 

— dersom vedkommende senter eller kontrollør ikke oppfyller et vesentlig krav til godkjenning, 

— dersom det påvises store uregelmessigheter, 

— dersom det stadig forekommer negative resultater fra revisjon, 

— dersom vedkommende kontrollorgan eller kontrollør mister sitt gode omdømme.  
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2.  Krav til tilsynsorganet 

 Krav som gjelder personale ansatt av et tilsynsorgan skal omfatte følgende områder: 

— Teknisk kompetanse. 

— Upartiskhet. 

— Standarder for kvalifikasjon og opplæring. 

3.  Hva regler og framgangsmåter skal omfatte 

 Hver medlemsstat eller dets vedkommende myndighet skal fastsette relevante regler og framgangsmåter som skal omfatte 

minst følgende: 

a)  Krav til godkjenning av og tilsyn med kontrollorganer: 

— søknad om godkjenning til å fungere som kontrollorgan, 

— kontrollorganers ansvarsområder, 

— ett eller flere besøk før godkjenning for å kontrollere at alle krav er oppfylt, 

— godkjenning av kontrollorganer, 

— periodisk ny kontroll/revisjon av kontrollorganer, 

— periodiske kontroller av kontrollorganer for å se om de fortsatt overholder gjeldende regler og framgangsmåter, 

— bevisbaserte, uanmeldte særlige kontroller eller revisjoner av kontrollorganer, 

— analyse av kontrolldata for å se om det foreligger bevis for manglende overholdelse av gjeldende regler og fram-

gangsmåter, 

— tilbakekalling eller midlertidig oppheving av godkjenninger gitt til kontrollorganer. 

b)  Kontrollører på kontrollorganer: 

— krav for å bli en sertifisert kontrollør, 

— grunnopplæring, oppfriskingskurs og eksamener, 

— tilbakekalling eller midlertidig oppheving av sertifiseringen til kontrollører. 

c)  Utstyr og lokaler: 

— krav til kontrollutstyr, 

— krav til lokalene der kontrollen finner sted, 

— krav til skilting, 

— krav til vedlikehold og kalibrering av prøvingsutstyr, 

— krav til datasystemer. 

d)  Tilsynsorganer: 

— tilsynsorganenes myndighet, 

— krav til tilsynsorganenes personale, 

— klager og klagebehandling. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/46/EU 

av 3. april 2014 

om endring av rådsdirektiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for kjøretøyer(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosdyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Teknisk kontroll er en del av en større ordning som skal sikre at kjøretøyer holdes i sikker og miljømessig akseptabel 

stand så lenge de er i bruk. Ordningen bør omfatte periodiske tekniske kontroller av kjøretøyer og utekontroll av 

kjøretøyer brukt til nyttetransport, samt en framgangsmåte for kjøretøyregistrering som gir mulighet til midlertidig å 

oppheve en tillatelse til at et kjøretøy tas i bruk i veitrafikk, dersom kjøretøyet utgjør en umiddelbar fare for 

trafikksikkerheten.  

2)  Registrering av et kjøretøy gir administrativ tillatelse til at det tas i bruk i veitrafikk. Rådsdirektiv 1999/37/EF(3) gjelder 

bare for registrering av kjøretøyer. Særlig i tilfeller der bruken av et kjøretøy på offentlige veier utgjør en fare på grunn 

av dets tekniske tilstand, bør det imidlertid være mulig midlertidig å oppheve tillatelsen til å bruke dette kjøretøyet i en 

viss periode. For å forenkle den administrative byrden forbundet med opphevingen bør det ikke kreves en ny 

registreringsprosess når den midlertidige opphevingen opphører. 

3)  Det bør innføres et krav om permanent å oppheve registreringen av et kjøretøy som er meldt som et kassert kjøretøy i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF(4). Medlemsstater har mulighet til å fastsette i nasjonal rett 

andre grunner til å oppheve en kjøretøyregistrering. 

4)  Selv der en kjøretøyregistrering er opphevet, bør det være mulig å beholde dokumentasjon på registreringen. 

5)  For å forenkle den administrative byrden og forenkle utvekslingen av opplysninger mellom medlemsstatene, bør 

opplysninger om kjøretøyer registreres elektronisk. 

6)  Dette direktiv bør ikke hindre medlemsstater i å betrakte det elektroniske datasettet som oppbevares av deres 

vedkommende myndigheter som hovedkilde til opplysninger om et kjøretøy som er registrert på deres territorium. 

Medlemsstatene bør kunne bruke et elektronisk nett som inneholder data fra nasjonale elektroniske databaser for å 

forenkle utvekslingen av opplysninger. 

7)  Der alvorlige mangler er avdekket ved teknisk kontroll og tillatelsen til at et kjøretøy tas i bruk på offentlig vei er 

midlertidig opphevet, bør opphevingen være registrert inntil kjøretøyet er godkjent i en ny teknisk kontroll.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 29.4.2014, s. 129, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

4.8.2016, s. 59. 

(1) EUT C 44 av 15.2.2013, s. 128. 

(2) Europaparlamentets holdning av 11. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 24. mars 2014. 

(3) Rådsdirektiv 1999/37/EF av 29 April 1999 om registreringsdokumenter for kjøretøyer (EFT L 138 av 1.6.1999, s. 57) 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF av 18. september om kasserte kjøretøyer (EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34). 
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8)  For å ajourføre nr. II.4 annet strekpunkt og nr. III.1.A bokstav b) i vedlegg I og II til direktiv 1999/37/EF ved utvidelse 

av Unionen, og for å ajourføre nr. II.6 i vedlegg I om ikke-obligatoriske opplysninger ved endringer av definisjoner eller 

innholdet i samsvarssertifikater i det relevante EU-regelverket om typegodkjenning, bør myndigheten til å vedta 

rettsakter i samsvar artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte delegeres til Kommisjonen. Det er 

særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under det forberedende arbeidet, også på ekspertplan. 

Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter oversendes 

Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

9)  Direktiv 1999/37/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 1999/37/EF 

I direktiv 1999/37/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 skal første punktum lyde: 

 «Dette direktiv får anvendelse på de registreringsdokumenter for kjøretøy som utstedes av medlemsstatene.» 

2)  i artikkel 2 skal nye bokstaver lyde: 

«e) «midlertidig oppheving» et begrenset tidsrom der et kjøretøy ikke har en medlemsstats tillatelse til å tas i bruk i 

veitrafikk, og der kjøretøyet kan få tillatelse til å tas i bruk igjen uten en ny registreringsprosess, forutsatt at grunnene 

til den midlertidige opphevingen ikke lenger er til stede, 

f) «oppheving av en registrering» oppheving av en medlemsstats tillatelse til at et kjøretøy tas i bruk i veitrafikk. 

3)  I artikkel 3 skal nye nummere lyde: 

 «4.  Medlemsstater skal registrere elektronisk opplysninger om alle kjøretøyer som er registrert på deres territorium. 

Opplysningene skal omfatte 

a)  alle obligatoriske opplysninger i samsvar med nr. II.5 i vedlegg I samt opplysningene i nr. II.6 (J) og II.6 (V.7) og (V.9) 

i nevnte vedlegg, der disse opplysningene er tilgjengelige, 

b)  andre ikke-obligatoriske opplysninger oppført i vedlegg I eller opplysninger fra samsvarssertifikatet fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(*), dersom det er mulig, 

c)  resultatet av obligatoriske periodiske tekniske kontroller i samsvar europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EF(**) 

og kontrollseddelens gyldighetstid. 

 Personopplysninger omhandlet i dette direktiv skal behandles i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

95/46/EF(***) og 2002/58/EF(****).  
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 5.  Tekniske opplysninger om kjøretøyer skal gjøres tilgjengelige for vedkommende myndigheter eller kontrollorganer 

slik at de kan gjennomføre periodiske tekniske kontroller. Medlemsstater kan begrense kontrollorganers bruk og spredning 

av slike opplysninger for å unngå at opplysningene blir misbrukt. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning 

av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (EUT L 263 av 

9.10.2007, s. 1). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EU av 3. april 2014 om periodisk teknisk kontroll av motorvogner og 

deres tilhengere, og om oppheving av direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 av 29.4.2014, s. 51). 

(***) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med 

behandling av personalopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(****) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og 

personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon (EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37).» 

4)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 3a 

1.  Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat får melding om at en periodisk teknisk kontroll viser at tillatelsen 

til at et bestemt kjøretøy tas i bruk i veitrafikk er midlertidig opphevet i samsvar med artikkel 9 i direktiv 2014/45/EU, skal 

den midlertidige opphevingen registreres elektronisk og en ny teknisk kontroll skal utføres. 

 Den midlertidige opphevingen skal gjelde til kjøretøyet er godkjent i en ny teknisk kontroll. Etter godkjent teknisk kontroll 

skal vedkommende myndighet umiddelbart gi ny tillatelse til at kjøretøyet tas i bruk i veitrafikk. En ny registreringsprosess 

er ikke nødvendig. 

 Medlemsstatene eller deres vedkommende myndigheter kan treffe tiltak for å forenkle ny kontroll av et kjøretøy som har 

fått tillatelsen til å tas i bruk i veitrafikk midlertidig opphevet. Tiltakene kan omfatte tillatelse til å kjøre på offentlig vei 

mellom et verksted og et kontrollorgan med henblikk på teknisk kontroll. 

2.  Medlemsstatene kan tillate innehaveren av et vognkort å søke vedkommende myndighet om å overføre vognkortet til 

den nye eieren av kjøretøyet. 

3.  Dersom medlemsstatens vedkommende myndighet mottar melding om at et kjøretøy er blitt behandlet som et kassert 

kjøretøy i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF(*), skal registreringen av kjøretøyet oppheves 

permanent, og opplysninger om dette skal legges i det elektroniske registeret. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF av 18. september om kasserte kjøretøyer (EFT L 269 av 21.10.2000,  

s. 34).» 

5)  I artikkel 5 skal nytt nummer lyde: 

 «3.  Ved eierskifte skal medlemsstatene med forbehold for artikkel 5 nr. 4 og artikkel 8 nr. 3 i direktiv 2014/45/EU, 

prinsipielt anerkjenne gyldigheten av en kontrollseddel dersom kjøretøyet har et gyldig bevis for utført periodisk teknisk 

kontroll.» 

6)  Artikkel 6 og 7 skal lyde: 

«Artikkel 6 

 Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 7, for å endre  
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— nr. II.4 annet strekpunkt og nr. III.1.A bokstav b) i vedlegg I og II ved utvidelse av Unionen,  

— nr. II.6 i vedlegg I med hensyn til ikke-obligatoriske opplysninger ved endringer av definisjoner eller av innholdet i 

samsvarssertifikater i relevant EU-regelverk om typegodkjenning. 

Artikkel 7 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 6 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra  

19. mai 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal forlenges automatisk med perioder av samme varighet med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 6 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får 

anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt angitt i beslutnin-

gen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 6 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har gjort innsigelse innen en frist på to måneder fra det ble gitt underretning om rettsakten til Europaparlamentet og Rådet, 

eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av nevnte frist har underrettet Kommisjonen om at de ikke har 

til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

7)  Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

 Medlemsstatene skal bistå hverandre i forbindelse med gjennomføringen av dette direktiv. De kan utveksle opplysninger 

bilateralt eller multilateralt for særlig å kontrollere et kjøretøys juridiske status før registrering, om nødvendig i den 

medlemsstaten det tidligere var registrert. For å forenkle utvekslingen av opplysninger kan medlemsstatene ved en slik 

kontroll bruke et elektronisk nett som inneholder opplysninger fra nasjonale elektroniske databaser.» 

8)  I nr. II.6 i vedlegg I skal nytt ledd lyde: 

 «X) bevis på godkjent teknisk kontroll, dato for ny teknisk kontroll eller utløpsdato for gjeldende kontrollseddel.» 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal innen 20. mai 2017 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. mai 2018. 

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. 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 3. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/47/EU 

av 3. april 2014 

om utekontroll av nyttekjøretøyer som trafikkerer Unionen, og om oppheving av direktiv 

2000/30/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I hvitboken av 28. mars 2011 med tittelen «Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and 

resource efficient transport system» (Veikart for et felles europeisk transportområde - mot et konkurransedyktig og 

ressurseffektivt transportsystem) har Kommisjonen framsatt en «nullvisjon» med et mål om å redusere antall 

dødsulykker i Unionen til tilnærmet null innen 2050. Det forventes at kjøretøyteknologien vil være en viktig bidragsyter 

til å forbedre trafikksikkerheten med sikte på å nå dette målet. 

2)  I meldingen «Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020» (Mot et europeisk 

trafikksikkerhetsområde: politiske retningslinjer for trafikksikkerhet 2011-2020) foreslo Kommisjonen at man med 

utgangspunkt i 2010 skal halvere antall dødsulykker i Unionen innen 2020. Med sikte på å nå dette målet har 

Kommisjonen satt opp sju strategiske mål og funnet fram til tiltak for sikrere kjøretøyer, en strategi for å redusere antall 

skader samt tiltak for å forbedre sikkerheten til myke trafikanter, særlig motorsyklister. 

3)  Teknisk kontroll inngår i en mer overgripende ordning som har til hensikt å sikre at kjøretøyer holdes i sikker og 

miljømessig akseptabel stand mens de er i bruk. Denne ordningen bør omfatte periodisk teknisk kontroll av kjøretøyer 

og utekontroll av kjøretøyer som brukes i kommersiell virksomhet innen veitransport, samt å sørge for en 

registreringsmåte for kjøretøyer som gjør det mulig å midlertidig oppheve et kjøretøys tillatelse til å brukes i trafikken 

dersom kjøretøyet utgjør en umiddelbare fare for trafikksikkerheten. Periodisk kontroll bør være det viktigste verktøyet 

for å sikre trafikksikkerhet. Utekontroll av nyttekjøretøyer bør bare være et utfyllende tiltak ved siden av periodisk 

kontroll. 

4)  Det er vedtatt en rekke tekniske standarder og krav med hensyn til kjøretøysikkerhet og miljøegenskaper i Unionen. 

Gjennom en ordning med uanmeldte utekontroller er det nødvendig å sikre at kjøretøyene holdes i trafikksikker stand. 

5)  Utekontroller er et viktig element for å oppnå et kontinuerlig høyt trafikksikkerhetsnivå for nyttekjøretøyer gjennom 

hele deres levetid. Slike kontroller bidrar ikke bare til trafikksikkerheten og en reduksjon i utslippene fra kjøretøyer, 

men også til å unngå urettferdig konkurranse i veitransporten som følge av at det aksepteres forskjellige kontrollnivåer i 

de forskjellige medlemsstatene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 29.4.2014, s. 134, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

4.8.2016, s. 59. 

(1) EUT C 44 av 15.2.2013, s 128. 

(2) Europaparlamentets holdning av 11. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 24. mars 2014. 

2019/EØS/77/52 
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6)  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009(1) ble det opprettet et europeisk register over 

veitransportforetak (ERRU). ERRU gjør det mulig å kople sammen nasjonale elektroniske registre over transportforetak 

i hele Unionen i samsvar med Unionens regler for vern av personopplysninger. Bruken av dette systemet, som drives av 

vedkommende myndighet i hver medlemsstat, forenkler samarbeidet mellom medlemsstatene. 

7)  Dette direktiv bør få anvendelse på visse nyttekjøretøyer med en konstruksjonshastighet på over 25 km/t i gruppene 

definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(2). Det bør imidlertid ikke hindre medlemsstatene i å utføre 

utekontroller på kjøretøyer som ikke er omfattet av dette direktiv, eller å kontrollere andre aspekter ved veitransporten, 

særlig dem som gjelder kjøre- og hviletid eller transport av farlig gods. 

8)  Traktorer med hjul med en høyeste konstruksjonshastighet på mer enn 40 km/t brukes i økende grad i stedet for 

lastebiler til lokal transport og til kommersiell godstransport på vei. Deres risikopotensial kan sammenlignes med 

lastebiler, og kjøretøyer i denne gruppen, som hovedsakelig brukes på offentlig vei, bør derfor behandles på samme 

måte som lastebiler når det gjelder utekontroll. 

9)  Rapportene om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF(3) viser tydelig betydningen av 

utekontroller. I tidsrommet 2009-2010 ble mer enn 350 000 kjøretøyer som gjennomgikk utekontroll i Unionen, 

rapportert å være i en slik stand at de måtte ilegges kjøreforbud. Disse rapportene viser også svært betydelige forskjeller 

mellom resultatene fra kontroller gjennomført i forskjellige medlemsstater. I tidsrommet 2009-2010 varierte 

prosentandelen for visse påviste mangler fra 2,1 % for alle kontrollerte kjøretøyer i én medlemsstat til 48,3 % i en 

annen. Endelig viser disse rapportene betydelige forskjeller mellom medlemsstatene i antall utførte utekontroller. For å 

komme fram til en mer balansert metode bør medlemsstatene forplikte seg til å utføre et hensiktsmessig antall kontroller 

som står i forhold til antall nyttekjøretøyer som er registrert og/eller i bruk på deres territorium. 

10)  Varebiler, for eksempel kjøretøyer i gruppe N1, og deres tilhengere er ikke underlagt de samme trafikksikkerhetskravene 

på unionsplan som tunge kjøretøyer når det gjelder for eksempel kjøretid, opplæring for yrkessjåfører eller montering av 

hastighetsbegrensere. Selv om kjøretøyer i gruppe N1 ikke hører inn under dette direktivs virkeområde, bør 

medlemsstatene ta hensyn til slike kjøretøyer i sine overgripende strategier for trafikksikkerhet og utekontroll. 

11)  For å unngå unødige administrative byrder og kostnader, og for å forbedre kontrollenes effektivitet, bør det for 

vedkommende nasjonale myndigheter være mulig fortrinnsvis å velge kjøretøyer som brukes av foretak som ikke 

overholder trafikksikkerhets- og miljøkravene, mens kjøretøyer som brukes av ansvarlige og sikkerhetsbevisste 

transportører og vedlikeholdes på en riktig måte, belønnes med mindre hyppige kontroller. Utvelgelsen av kjøretøyer til 

utekontroll basert på transportørenes risikoprofil kan vise seg å være et nyttig verktøy for å kontrollere høyrisikoforetak 

nærmere og hyppigere. 

12)  Utekontroller bør støttes ved bruk av et risikoklassifiseringssystem. Ved forordning (EF) nr. 1071/2009 kreves det at 

medlemsstatene utvider risikoklassifiseringssystemet innført i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/22/EF(4), med hensyn til gjennomføring av reglene for kjøretid og hviletid, for å dekke andre angitte områder 

tilknyttet veitransport, herunder trafikksikkerheten til nyttekjøretøyer. Følgelig bør opplysningene om antall og 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om innføring av felles regler med hensyn til vilkårene som 

må oppfylles for å utøve yrket som transportør på vei og om oppheving av rådsdirektiv 96/26/EF (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 51). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike kjøretøyer (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF av 6. juni 2000 om utekontroll av nyttekjøretøyer som trafikkerer Fellesskapet (EFT L 203 

av 10.8.2000, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/22/EF av 15. mars 2006 om minstekrav for gjennomføring av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 

og (EØF) nr. 3821/85 om bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om oppheving av rådsdirektiv 88/599/EØF (EUT 

L 102 av 11.4.2006, s. 35). 
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alvorsgrad av mangler funnet i kjøretøyer føres inn i risikoklassifiseringssystemet innført i henhold til artikkel 9 i 

direktiv 2006/22/EF. Det bør være mulig for medlemsstatene å treffe beslutning om hensiktsmessige tekniske og 

administrative ordninger for driften av risikoklassifiseringssystemer. Effektiviteten og harmoniseringen av 

risikoklassifiseringssystemene i Unionen bør analyseres ytterligere. 

13)  Innehaverne av vognkortet og eventuelt føreren av kjøretøyet bør være ansvarlig for å holde kjøretøyet i trafikksikker 

stand. 

14)  Når kontrollørene utfører teknisk kontroll, bør de opptre uavhengig, og deres vurdering skal ikke påvirkes av 

interessekonflikter, herunder slike som er av økonomisk eller personlig art, særlig med hensyn til føreren, transportøren 

eller innehaveren av vognkortet, som kan påvirke upartiskheten og objektiviteten ved deres beslutninger. Det bør derfor 

ikke være noen direkte sammenheng mellom kontrollørenes godtgjøring og resultatene av utekontroller. Dette bør ikke 

være til hinder for at en medlemsstat kan godkjenne private organer til å utføre både mer inngående utekontroller og 

reparasjon av kjøretøyer, også på samme kjøretøy. 

15)  Utekontroller bør bestå av innledende og om nødvendig mer inngående kontroller. I begge tilfeller bør de omfatte 

relevante deler og systemer på kjøretøyene. For å oppnå harmonisering av mer inngående kontroller på unionsplan bør 

det for hvert kontrollpunkt innføres anbefalte prøvingsmetoder og eksempler på mangler samt kategorisering av dem i 

henhold til deres alvorsgrad. 

16)  Sikring av last er viktig for trafikksikkerheten. Lasten bør derfor sikres på en slik måte at den klarer akselerasjoner som 

oppstår ved bruk av kjøretøyet på veien. Av praktiske årsaker bør massekreftene som følger av slike akselerasjoner, 

brukes som grenseverdier basert på europeiske standarder. Personale som deltar ved kontroll av om lasten er 

tilstrekkelig sikret, bør ha fått hensiktsmessig opplæring. 

17)  Alle parter som er med i logistikkprosessen, herunder pakkere, lastere, transportforetak, transportører og førere, har 

ansvar for at lasten er skikkelig pakket og lastet på et egnet kjøretøy. 

18)  I flere medlemsstater utarbeides rapporter for utekontroller elektronisk. I slike tilfeller bør føreren få en kopi av 

kontrollrapporten. Alle data og opplysninger som samles inn ved utekontroller, bør overføres til en felles database i den 

berørte medlemsstaten, slik at dataene lett kan behandles og de relevante opplysningene kan overføres uten å medføre 

noen ytterligere administrativ byrde. 

19)  For å redusere den administrative byrden på kontrollmyndighetene bør rapporter for innledende utekontroller, herunder 

for kjøretøyer registrert i tredjestater, inneholde bare grunnleggende opplysninger som angir at det er utført en kontroll 

av et bestemt kjøretøy, samt resultatet av kontrollen. Det bør kreves en detaljert rapport bare dersom det utføres en mer 

inngående kontroll etter en innledende kontroll. 

20)  Kommisjonen bør undersøke muligheten for å kombinere rapportformatet i vedlegg IV med andre rapporter. 

21)  Bruken av mobile kontrollenheter reduserer forsinkelsen og kostnadene for transportørene ettersom det kan utføres mer 

inngående kontroller direkte ved veien. De kontrollorganene og utpekte utekontrollstasjonene som ligger nærmest, kan 

også brukes til å utføre mer inngående kontroller.  
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22)  Personale som utfører utekontroller, bør ha fått hensiktsmessig opplæring eller være behørig kvalifisert, herunder for å 

kunne utføre visuelle kontroller på en effektiv måte. Kontrollører som utfører mer inngående utekontroller, bør ha minst 

de samme ferdighetene og oppfylle de samme kravene som dem som utfører tekniske kontroller i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EU(1). Medlemsstatene bør kreve at kontrollører som utfører kontroller på 

utpekte utekontrollstasjoner eller bruker mobile kontrollenheter, oppfyller disse kravene eller tilsvarende krav godkjent 

av vedkommende myndighet. 

23)  For å redusere kostnadene som oppstår ved bruk av tekniske utstyr til en mer inngående utekontroll, bør medlemsstatene 

kunne kreve betaling dersom det er funnet mangler. Beløpets størrelse bør være rimelig og forholdsmessig. 

24)  Samarbeid og utveksling av beste praksis mellom medlemsstatene er viktig for å kunne oppnå et mer harmonisert 

system for utekontroller i Unionen. Derfor bør medlemsstatene samarbeide tettere, også under gjennomføring av 

virksomhet, i den grad det er mulig. Slikt samarbeid bør omfatte jevnlige samordnede utekontroller. 

25)  For å sikre effektiv utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene bør det innenfor hver medlemsstat være et 

kontaktpunkt for forbindelse til andre relevante vedkommende myndigheter. Dette kontaktpunktet bør også utarbeide 

relevant statistikk. Dessuten bør medlemsstatene anvende en sammenhengende nasjonal kontrollstrategi på sitt 

territorium og bør kunne utpeke et organ som skal samordne gjennomføringen av denne oppgaven. Vedkommende 

myndigheter i hver medlemsstat bør fastlegge framgangsmåter som angir tidsfrister og innhold i de opplysningene som 

skal videreformidles. 

26)  Når det utpekes kontaktpunkter, bør forfatningsmessige bestemmelser og det kompetansenivået som følger av det, 

respekteres. 

27)  For å tillate overvåking av ordningen med utekontroll som er gjennomført i Unionen, bør medlemsstatene før  

31. mars 2021 og før 31. mars annethvert år deretter oversende resultatene av de utekontrollene som er gjennomført, til 

Kommisjonen. Kommisjonen bør legge fram de innsamlede dataene for Europaparlamentet og Rådet. 

28)  For å redusere tidstapet for foretak og førere, og for å øke den generelle effektiviteten ved utekontroller, bør det 

oppmuntres til gjennomføring av utekontroller ved siden av å kontrollere om bestemmelser på det sosiale området innen 

veitransport overholdes, særlig europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006(2), direktiv 2006/22/EF og 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85(3). 

29)  Medlemsstatene bør fastsette regler om sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av bestemmelsene i dette 

direktiv, og sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene bør være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen, 

virke avskrekkende og ikke medføre forskjellsbehandling. Medlemsstatene bør særlig ta med hensiktsmessige tiltak til 

håndtering av tilfeller der føreren eller transportøren ikke samarbeider med kontrolløren, og der et kjøretøy med farlige 

mangler brukes uten godkjenning.  

30) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(4).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EF av 3. april 2014 om periodisk teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere og om 

oppheving av direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 av 29.4.2014, s 51). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området 

innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt om oppheving av rådsforordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1). 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport (EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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31)  Kommisjonen bør ikke vedta gjennomføringsrettsakter om framgangsmåter for melding av kjøretøyer med store eller 

farlige mangler til kontaktpunktene i registreringsmedlemsstatene, eller om framgangsmåter som fastsetter dataformatet 

for melding til Kommisjonen om de opplysningene som medlemsstatene har samlet inn om de kontrollerte kjøretøyene, 

dersom komiteen som er nedsatt i henhold til dette direktiv, ikke avgir uttalelse om utkastet til gjennomføringsrettsakt 

som er framlagt av Kommisjonen. 

32)  For eventuelt å kunne ajourføre artikkel 2 nr. 1 og vedlegg IV nr. 6 uten å berøre dette direktivs virkeområde, ajourføre 

vedlegg II nr. 2 med hensyn til metoder og tilpasse vedlegg II nr. 2 med hensyn til listen over kontrollpunkter, metoder, 

årsaker til svikt og vurdering av mangler, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte, delegeres til Kommisjonen. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder 

hensiktsmessige samråd under det forberedende arbeidet, også på ekspertnivå. Kommisjonen bør i forbindelse med 

forberedelsen og utarbeidingen av delegerte rettsakter sørge for samtidig, rettidig og korrekt oversending av relevante 

dokumenter til Europaparlamentet og til Rådet. 

33)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å forbedre trafikksikkerheten ved å fastsette felles minstekrav og harmoniserte 

regler for utekontroll av kjøretøyer som trafikkerer Unionen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, men 

heller på grunn av tiltakets omfang bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhets-

prinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

som fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

34)  Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent i Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter, som er omhandlet i artikkel 6 i traktaten om Den europeiske union. 

35)  Ved dette direktiv utvikles den eksisterende ordningen med utekontroller, ajourføres de tekniske kravene i direktiv 

2000/30/EF og innarbeides reglene angitt i kommisjonsrekommandasjon 2010/379/EU(1). Direktiv 2000/30/EØF bør 

derfor oppheves. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, DEFINISJONER OG VIRKEOMRÅDE 

Artikkel 1 

Formål 

Med sikte på å forbedre trafikksikkerheten og miljøet innføres det ved dette direktiv minstekrav til en ordning med utekontroll 

av nyttekjøretøyer som trafikkerer medlemsstatenes territorium. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på nyttekjøretøyer med en konstruksjonshastighet på over 25 km/t i følgende grupper, som 

definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF(2) og direktiv 2007/46/EF: 

a) motorvogner konstruert og bygd hovedsakelig for transport av personer og deres bagasje med flere enn åtte sitteplasser i 

tillegg til førersetet – kjøretøygruppe M2 og M3,  

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2010/379/EU av 5. juli 2010 om risikovurdering av mangler som oppdages ved utekontroll (av 

nyttekjøretøyer) i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF (EUT L 173 av 8.7.2010, s. 97).  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller skogbrukstraktorer, tilhengere og 

utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter, og om oppheving av direktiv 74/150/EØF (EUT L 171 av 

9.7.2003, s. 1). 
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b) motorvogner konstruert og bygd hovedsakelig for godstransport med en totalvekt på over 3,5 tonn – kjøretøygruppe  

N2 og N3, 

c) tilhengere konstruert og bygd for gods- eller persontransport, samt for innkvartering av personer, med en totalvekt på over 

3,5 tonn – kjøretøygruppe O3 og O4, 

d) traktorer med hjul i gruppe T5, hvis bruk hovedsakelig finner sted på offentlig vei til kommersiell godstransport på vei, med 

en høyeste konstruksjonshastighet på over 40 km/t. 

2.  Dette direktiv påvirker ikke medlemsstatenes rett til å utføre utekontroller på kjøretøyer som ikke omfattes av dette 

direktiv, for eksempel nyttekjøretøyer i gruppe N1 med en totalvekt på høyst 3,5 tonn, og til å kontrollere andre aspekter ved 

veitransport og sikkerhet eller utføre kontroller andre steder enn på offentlig vei. Ingenting i dette direktiv er til hinder for at en 

medlemsstat kan begrense bruken av en bestemt kjøretøytype til visse deler av sitt veinett av hensyn til trafikksikkerheten. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

1)  «kjøretøy» enhver motorvogn eller dens tilhenger som ikke går på skinner, 

2)  «motorvogn» et selvstendig motordrevet kjøretøy med hjul som har en høyeste konstruksjonshastighet på over 25 km/t, 

3)  «tilhenger» et ikke-selvdrevet kjøretøy med hjul som er beregnet på og konstruert for å trekkes av en motorvogn, 

4)  «semitrailer» enhver tilhenger som er konstruert for å tilkoples en motorvogn slik at den delvis hviler på motorvognen, og 

slik at en vesentlig del av dens egen og lastens vekt bæres av motorvognen, 

5)  «last» alt gods som normalt plasseres i eller på den delen av kjøretøyet som er konstruert for å bære en last, og som ikke er 

permanent festet til kjøretøyet, herunder gjenstander inni lastbærere som for eksempel kasser, vekselflak eller containere 

på kjøretøyer, 

6)  «nyttekjøretøy» en motorvogn og dens tilhenger eller semitrailer som brukes hovedsakelig til transport av gods eller 

passasjerer til kommersielle formål, for eksempel transport for en annens regning eller for egen regning, eller for andre 

yrkesmessige formål, 

7)  «kjøretøy registrert i en medlemsstat» et kjøretøy som er registrert eller tatt i bruk i en medlemsstat, 

8)  «innehaver av vognkort» den juridiske eller fysiske personen i hvis navn kjøretøyet er registrert, 

9)  «foretak» et foretak som definert i artikkel 2 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1071/2009, 

10)  «utekontroll» en uanmeldt teknisk kontroll av trafikksikkerheten til et nyttekjøretøy utført av vedkommende myndigheter i 

en medlemsstat eller under tilsyn av dem,  
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11)  «offentlig vei» en vei som brukes av offentligheten, for eksempel en lokal, regional eller nasjonal vei, hovedvei, motorgate 

eller motorvei, 

12)  «teknisk kontroll» en kontroll i samsvar med artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2014/45/EU, 

13)  «kontrollseddel» en rapport fra en teknisk kontroll utstedt av vedkommende myndighet eller et kontrollorgan som 

inneholder resultatet av den tekniske kontrollen, 

14)  «vedkommende myndighet» myndighet eller offentlig organ som en medlemsstat har gitt myndighet til å forvalte 

ordningen med utekontroll, herunder eventuelt gjennomføringen av slike kontroller, 

15)  «kontrollør» en person godkjent av en medlemsstat eller av dens vedkommende myndighet til å utføre innledende og/eller 

mer inngående utekontroller, 

16)  «mangler» tekniske feil og andre forekomster av manglende samsvar som blir påvist under en utekontroll, 

17)  «samordnet utekontroll» en utekontroll som utføres i fellesskap av vedkommende myndigheter i to eller flere medlems-

stater, 

18)  «transportør» en fysisk eller juridisk person som benytter kjøretøyet som dets eier eller er godkjent til å benytte kjøretøyet 

av dets eier, 

19)  «mobil kontrollenhet» et transportabelt system med kontrollutstyr som er nødvendig for å utføre mer inngående 

utekontroller, bemannet med kontrollører som er kvalifisert til å utføre mer inngående utekontroller, 

20)  «utpekt utekontrollstasjon» et fastsatt område der innledende og/eller mer inngående utekontroller foregår, som også kan 

utstyres med permanent installert kontrollutstyr. 

KAPITTEL II 

SYSTEM FOR UTEKONTROLL OG ALMINNELIGE FORPLIKTELSER 

Artikkel 4 

System for utekontroll 

Systemet for utekontroll skal omfatte innledende utekontroller som nevnt i artikkel 10 nr. 1 og mer inngående utekontroller som 

nevnt i artikkel 10 nr. 2. 

Artikkel 5 

Antall kjøretøyer som skal kontrolleres, angitt i prosent 

1.  For kjøretøyer nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a), b) og c) skal det samlede antallet innledende utekontroller i Unionen i 

hvert kalenderår tilsvare minst 5 % av det samlede antallet kjøretøyer som er registrert i medlemsstatene. 

2.  Hver medlemsstat skal tilstrebe å utføre et hensiktsmessig antall innledende utekontroller som står i forhold til det 

samlede antallet av slike kjøretøyer som er registrert på dens territorium. 

3.  Opplysninger om kontrollerte kjøretøyer skal oversendes til Kommisjonen i samsvar med artikkel 20 nr. 1.  
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Artikkel 6 

Risikoklassifiseringssystem 

For kjøretøyer nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a), b) og c) skal medlemsstatene sikre at opplysningene om antall og alvorsgrad 

av mangler angitt i vedlegg II og eventuelt vedlegg III, funnet på kjøretøyer som benyttes av enkeltforetak, føres inn i 

risikoklassifiseringssystemet i henhold til artikkel 9 i direktiv 2006/22/EF. Medlemsstatene kan ved utarbeiding av en 

risikoprofil på et foretak bruke kriteriene angitt i vedlegg I. Disse opplysningene skal brukes til å kontrollere foretak med en 

høy risikoklassifisering nærmere og hyppigere. Risikoklassifiseringssystemet skal drives av vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene. 

Til gjennomføring av første ledd skal registreringsmedlemsstaten bruke de opplysningene den har mottatt fra de andre 

medlemsstatene i henhold til artikkel 18 nr. 1. 

Medlemsstatene kan tillate ytterligere frivillige tekniske kontroller. Opplysninger om overholdelse av trafikksikkerhetskrav 

innhentet ved frivillige kontroller kan tas hensyn til for å forbedre et foretaks risikoprofil. 

Artikkel 7 

Ansvarsområder 

1.  Medlemsstatene skal kreve at kontrollseddelen fra den siste periodiske tekniske kontrollen eller en kopi av denne, eller når 

det gjelder en elektronisk framstilt kontrollseddel, en bekreftet eller original utskrift av denne, samt rapporten fra den siste 

utekontrollen, oppbevares i kjøretøyet dersom de foreligger. Medlemsstatene kan tillate sine myndigheter å godta elektronisk 

dokumentasjon på slike kontroller dersom disse opplysningene er tilgjengelige. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at foretak og førere av et kjøretøy som gjennomgår en utekontroll, samarbeider med 

kontrollørene og gir tilgang til kjøretøyet, dets deler og all relevant dokumentasjon i forbindelse med kontrollen. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at foretakenes ansvar for å holde sine kjøretøyer i trafikksikker stand er definert, med forbehold 

for ansvaret som førerne av disse kjøretøyene har. 

Artikkel 8 

Kontrollører 

1.  Ved utvelgelse av et kjøretøy til en utekontroll og ved gjennomføring av en slik kontroll, skal kontrollørene ikke 

forskjellsbehandle på grunn av førerens nasjonalitet eller den staten kjøretøyet er registrert eller tatt i bruk i. 

2.  En kontrollør som utfører en utekontroll, skal ikke ha noen interessekonflikter som kan påvirke upartiskheten eller 

objektiviteten til vedkommendes beslutning. 

3.  Kontrollørens godtgjøring skal ikke være direkte knyttet til resultatene av innledende eller mer inngående utekontroller. 

4.  Mer inngående utekontroller skal utføres av kontrollører som oppfyller minstekravene til kvalifikasjoner og opplæring 

fastsatt i artikkel 13 og i vedlegg IV til direktiv 2014/45/EU. Medlemsstatene kan fastsette at kontrollører som utfører kontroller 

på utpekte utekontrollstasjoner eller bruker mobile kontrollenheter, skal oppfylle disse kravene eller tilsvarende krav godkjent 

av vedkommende myndighet.  
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KAPITTEL III 

KONTROLLMETODER 

Artikkel 9 

Utvelgelse av kjøretøyer til innledende utekontroll 

Ved identifisering av kjøretøyer som skal gjennomgå en innledende utekontroll, kan kontrollørene velge å prioritere kjøretøyer 

som benyttes av foretak med en høy risikoklassifisering som nevnt i direktiv 2006/22/EF. Kjøretøyer kan også velges ut 

tilfeldig til kontroll, eller dersom det foreligger mistanke om at kjøretøyet utgjør en risiko for trafikksikkerheten eller miljøet. 

Artikkel 10 

Innhold og metoder med hensyn til utekontroll 

1.  Medlemsstatene skal sikre at kjøretøyer som er valgt ut i samsvar med artikkel 9, gjennomgår en innledende utekontroll. 

Ved hver innledende utekontroll av et kjøretøy 

a)  skal kontrolløren kontrollere den siste kontrollseddelen og den siste utekontrollrapporten, dersom slike foreligger, som 

oppbevares i kjøretøyet, eller elektronisk dokumentasjon på dette i samsvar med artikkel 7 nr. 1, 

b)  skal kontrolløren foreta en visuell vurdering av kjøretøyets tekniske stand, 

c)  kan kontrolløren foreta en visuell vurdering av hvordan kjøretøyets last er sikret i samsvar med artikkel 13, 

d)  kan kontrolløren utføre tekniske kontroller ved hjelp av de metodene som synes hensiktsmessige. Slike tekniske kontroller 

kan utføres for å begrunne en beslutning om å framstille kjøretøyet for en mer inngående utekontroll, eller for å be om at 

manglene rettes opp uten opphold i samsvar med artikkel 14 nr. 1. 

Kontrolløren skal kontrollere hvorvidt mangler angitt i den forrige utekontrollrapporten, er rettet opp. 

2.  På bakgrunn av utfallet av den innledende kontrollen skal kontrolløren beslutte om kjøretøyet eller dens tilhenger bør 

gjennomgå en mer inngående utekontroll. 

3.  En mer inngående utekontroll skal omfatte de punktene oppført i vedlegg II som anses som nødvendige og relevante, idet 

det særlig tas hensyn til sikkerheten ved bremser, dekk, hjul, karosseri og skadevirkninger, og de anbefalte metodene for å 

kontrollere disse punktene. 

4.  Dersom kontrollseddelen eller en utekontrollrapport dokumenterer at det er utført kontroll av ett av de punktene som er 

oppført i vedlegg II i løpet av de foregående tre månedene, skal kontrolløren ikke kontrollere dette punktet, bortsett fra dersom 

en slik kontroll er berettiget på bakgrunn av en åpenbar mangel. 

Artikkel 11 

Kontrollstasjoner 

1.  En mer inngående utekontroll skal utføres ved hjelp av en mobil kontrollenhet, ved en utpekt utekontrollstasjon eller ved 

et kontrollorgan som nevnt i direktiv 2014/45/EU.  
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2.  Dersom det skal utføres en mer inngående kontroll ved et kontrollorgan eller en utpekt utekontrollstasjon, skal den utføres 

så snart som mulig ved ett eller én av de nærmest beliggende organene eller stasjonene der dette lar seg gjennomføre. 

3.  Mobile kontrollenheter og utpekte utekontrollstasjoner skal ha egnet utstyr til å utføre en mer inngående utekontroll, 

herunder utstyr som er nødvendig for å vurdere bremsenes tilstand og bremsevirkning, styring, hjuloppheng og ved behov 

skadevirkninger forårsaket av kjøretøyet. Dersom mobile kontrollenheter eller utpekte utekontrollstasjoner ikke har det utstyret 

som kreves for å kontrollere et punkt angitt i en innledende kontroll, skal kjøretøyet henvises til et kontrollorgan eller en stasjon 

der en inngående kontroll av dette punktet kan utføres. 

Artikkel 12 

Vurdering av mangler 

1.  For hvert punkt som skal kontrolleres, gis det i vedlegg II en liste over mulige mangler og deres alvorsgrad, som skal 

brukes ved utekontroller. 

2.  Mangler som blir funnet ved utekontroll av kjøretøyer, skal kategoriseres i én av følgende grupper: 

a)  små mangler som ikke har noen vesentlig innvirkning på kjøretøyets sikkerhet eller miljøvirkning, samt andre mindre avvik 

fra kravene, 

b)  store mangler som kan sette kjøretøyets sikkerhet i fare eller ha en miljøvirkning eller utsette andre trafikanter for fare, samt 

andre mer vesentlige avvik fra kravene, 

c)  farlige mangler som utgjør en direkte og umiddelbar fare for trafikksikkerheten eller har en miljøvirkning. 

3.  Et kjøretøy som har mangler som hører inn under mer enn én mangelgruppe nevnt i nr. 2, skal klassifiseres i den gruppen 

som tilsvarer den alvorligste mangelen. Et kjøretøy som har flere mangler innenfor samme kontrollområde som definert 

innenfor virkeområdet for utekontrollen nevnt i vedlegg II nr. 1, kan klassifiseres i den nest alvorligste mangelgruppen dersom 

det vurderes slik at den samlede virkningen av disse manglene medfører en større risiko for trafikksikkerheten. 

Artikkel 13 

Kontroll av sikring av last 

1.  Ved en utekontroll kan et kjøretøy gjennomgå en kontroll av sikring av lasten i samsvar med vedlegg III, for å sikre at 

lasten er sikret på en slik måte at den ikke virker forstyrrende på sikker kjøring eller utgjør en trussel for liv, helse, eiendom 

eller miljøet. Det kan utføres kontroller for å verifisere at last under alle typer kjøring av kjøretøyet, herunder nødssituasjoner 

eller start i oppoverbakke, 

— bare kan endre posisjon minimalt i forhold til hverandre, mot vegger eller flater i kjøretøyet, og 

— ikke kan forlate lasterommet eller flytte seg utenfor lasteflaten. 

2.  Med forbehold for kravene som får anvendelse på transport av visse kategorier gods, for eksempel gods omfattet av Den 

europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR)(1), kan sikring av last og kontroll av sikring av last utføres 

i samsvar med prinsippene og eventuelt standardene fastsatt i vedlegg III avsnitt I. Den siste versjonen av standardene fastsatt i 

vedlegg III avsnitt I nr. 5 kan brukes.  

  

(1) Innarbeidet ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig gods (EUT L 260 av 

30.9.2008, s. 13), endret blant annet ved kommisjonsdirektiv 2012/45/EU (EUT L 332 av 4.12.2012, s. 18). 
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3.  Framgangsmåtene for oppfølging nevnt i artikkel 14 kan også få anvendelse på store eller farlige mangler knyttet til 

sikring av last. 

4.  Medlemsstatene skal fastsette at personale som deltar i kontroll av sikring av last, får hensiktsmessig opplæring for dette 

formålet. 

Artikkel 14 

Oppfølging ved store eller farlige mangler 

1.  Med forbehold for artikkel 14 nr. 3 skal medlemsstatene fastsette at alle store eller farlige mangler avdekket ved en 

innledende eller mer inngående kontroll, skal rettes opp før kjøretøyet igjen tas i bruk på offentlig vei. 

2.  Kontrolløren kan beslutte at kjøretøyet skal gjennomgå en full teknisk kontroll innenfor en angitt tidsfrist dersom det er 

registrert i den medlemsstaten der utekontrollen er utført. Dersom kjøretøyet er registrert i en annen medlemsstat, kan 

vedkommende myndighet be vedkommende myndighet i den andre medlemsstaten, via kontaktpunktene nevnt i artikkel 17, om 

å utføre en ny teknisk kontroll av kjøretøyet etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18 nr. 2. Dersom det konstateres store eller 

farlige mangler på et kjøretøy som er registrert utenfor Unionen, kan medlemsstatene beslutte å underrette vedkommende 

myndighet i kjøretøyets registreringsstat. 

3.  Når det gjelder mangler som krever omgående eller umiddelbar oppretting på grunn av en direkte og umiddelbar fare for 

trafikksikkerheten, skal den berørte medlemsstaten eller vedkommende myndighet fastsette at bruken av det aktuelle kjøretøyet 

skal begrenses eller forbys til disse manglene er rettet opp. Bruken av et slikt kjøretøy kan tillates for at det skal kunne nå fram 

til et av de nærmeste verkstedene der disse manglene kan rettes opp, på det vilkår at de aktuelle farlige manglene er rettet på en 

slik måte at det kan nå fram til dette verkstedet, og at det ikke er noen umiddelbar fare for sikkerheten til fører eller passasjerer 

eller andre trafikanter. Når det gjelder mangler som ikke krever umiddelbar oppretting, kan den berørte medlemsstaten eller 

vedkommende myndighet treffe beslutning om vilkår og et rimelig tidsrom som kjøretøyet kan brukes i før manglene  

rettes opp. 

Dersom kjøretøyet ikke kan settes i en slik stand at det kan nå fram til verkstedet, kan kjøretøyet fraktes til et tilgjengelig sted 

der det kan repareres. 

Artikkel 15 

Kontrollgebyrer 

Dersom det er konstatert mangler etter en mer inngående kontroll, kan medlemsstatene kreve betaling av et rimelig og 

forholdsmessig gebyr som skal være knyttet til kostnaden ved å utføre denne kontrollen. 

Artikkel 16 

Kontrollrapport og databaser for utekontroller 

1.  For hver innledende utekontroll som er utført, skal følgende opplysninger oversendes til vedkommende myndighet: 

a)  Kjøretøyets registreringsstat. 

b)  Kjøretøygruppen. 

c)  Resultatet av den innledende utekontrollen. 

2.  Når en mer inngående kontroll er avsluttet, skal kontrolløren utarbeide en rapport i samsvar med vedlegg IV. Medlems-

statene skal sikre at føreren av kjøretøyet får en kopi av kontrollrapporten. 

3.  Kontrolløren skal innen en rimelig tid etter kontrollen oversende resultatene av den mer inngående utekontrollen til 

vedkommende myndighet. Vedkommende myndighet skal oppbevare disse opplysningene i samsvar med gjeldende person-

vernlovgivning i minst 36 måneder etter at de er mottatt.  
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KAPITTEL IV 

SAMARBEID OG UTVEKSLING AV OPPLYSNINGER 

Artikkel 17 

Utpeking av et kontaktpunkt 

1.  Medlemsstatene skal utpeke et kontaktpunkt som skal 

— sikre samordning med kontaktpunkter utpekt av andre medlemsstater med hensyn til tiltak truffet i henhold til artikkel 18, 

— videresende dataene nevnt i artikkel 20 til Kommisjonen, 

— eventuelt sikre enhver annen utveksling av opplysninger med, og yte bistand til, kontaktpunktene i andre medlemsstater. 

2.  Medlemsstatene skal innen 20. mai 2015 sende navn på og kontaktopplysninger om sitt nasjonale kontaktpunkt til 

Kommisjonen, og skal umiddelbart underrette den om eventuelle endringer i disse opplysningene. Kommisjonen skal utarbeide 

en liste over alle kontaktpunkter og sende den til medlemsstatene. 

Artikkel 18 

Samarbeid mellom medlemsstatene 

1.  I tilfeller der store eller farlige mangler, eller mangler som fører til en begrensning av eller forbud mot bruk av kjøretøyet, 

konstateres i et kjøretøy som ikke er registrert i den medlemsstaten der kontrollen finner sted, skal kontaktpunktet melde 

resultatene av kontrollen til kontaktpunktet i den medlemsstaten der kjøretøyet er registrert. Meldingen skal inneholde 

elementene i utekontrollrapporten som angitt i vedlegg IV og skal helst oversendes gjennom det nasjonale elektroniske 

registeret nevnt i artikkel 16 i forordning (EF) nr. 1071/2009. Kommisjonen skal vedta nærmere regler for framgangsmåten for 

melding om kjøretøyer med store eller farlige mangler til kontaktpunktet i registreringsmedlemsstaten i samsvar med 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 23 nr. 2. 

2.  I tilfeller der store eller farlige mangler konstateres i et kjøretøy, kan kontaktpunktet i den medlemsstaten der kjøretøyet er 

kontrollert, be vedkommende myndighet i den medlemsstaten der kjøretøyet er registrert, via kontaktpunktet i sistnevnte 

medlemsstat, om å treffe hensiktsmessige oppfølgingstiltak, for eksempel å framstille kjøretøyet for en ytterligere teknisk 

kontroll som fastsatt i artikkel 14. 

Artikkel 19 

Samordnede utekontroller 

På årlig basis skal medlemsstatene jevnlig utføre samordnet virksomhet i forbindelse med utekontroller. Medlemsstatene kan 

kombinere slik virksomhet med virksomhet fastsatt i artikkel 5 i direktiv 2006/22/EF. 

Artikkel 20 

Oversending av opplysninger til Kommisjonen 

1.  Innen 31. mars 2021 og innen 31. mars hvert annet år deretter skal medlemsstatene elektronisk oversende til 

Kommisjonen de dataene som er samlet inn i de to foregående kalenderårene, og for kjøretøyer som er kontrollert på deres 

territorium. Disse dataene skal angi 

a)  antall kontrollerte kjøretøyer, 

b)  kontrollerte kjøretøygrupper, 

c)  registreringsstaten for hvert kontrollerte kjøretøy,  
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d)  når det gjelder mer inngående kontroller, de områdene som er kontrollert, og de punktene som ikke er godkjent i samsvar 

med vedlegg IV nr. 10. 

Den første rapporten skal omfatte toårsperioden som begynner 1. januar 2019. 

2.  Kommisjonen skal vedta nærmere regler i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 23 nr. 2 vedrørende 

formatet for elektronisk oversending av dataene nevnt i nr. 1. I påvente av at slike regler innføres, skal standardskjemaet for 

rapportering angitt i vedlegg V brukes. 

Kommisjonen skal legge fram de innsamlede dataene for Europaparlamentet og Rådet. 

KAPITTEL V 

DELEGERTE RETTSAKTER OG GJENNOMFØRINGSRETTSAKTER 

Artikkel 21 

Delegerte rettsakter 

Kommisjonen skal bemyndiges til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22 for å 

— ajourføre artikkel 2 nr. 1 og vedlegg IV nr. 6 ved behov for å ta hensyn til endringer i kjøretøygruppene som skyldes 

endringer i regelverket nevnt i nevnte artikkel, uten å påvirke dette direktivs virkeområde, 

— ajourføre vedlegg II nr. 2 med hensyn til metoder dersom mer effektive og virkningsfulle prøvingsmetoder blir 

tilgjengelige, uten å utvide listen over punkter som skal kontrolleres, 

— tilpasse vedlegg II nr. 2, etter en positiv vurdering av aktuelle kostnader og nytte, med hensyn til listen over kontroll-

punkter, metoder, årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes og vurdering av mangler dersom det skjer en endring i 

obligatoriske krav som er relevante for typegodkjenningen i Unionens sikkerhets- eller miljøregelverk. 

Artikkel 22 

Utøvelse av delegering 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 21 skal gis Kommisjonen i et tidsrom på fem år fra 19. mai 2014. Kommi-

sjonen skal utarbeide en rapport om delegeringen av myndighet senest ni måneder før utløpet av femårsperioden. Delegeringen 

av myndighet skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter 

seg en slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 21 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

Beslutningen om tilbakekalling innebærer at delegeringen av myndighet angitt i beslutningen opphører å gjelde. Tilbake-

kallingen skal tre i kraft dagen etter den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt som angis i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 21 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet gjør 

innsigelser mot den innen to måneder fra den dagen da rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både 

Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte tidsrom har underrettet Kommisjonen om at de ikke akter å gjøre innsigelse. 

Dette tidsrommet skal forlenges med to måneder på initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet.  
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Artikkel 23 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen for teknisk kontroll nevnt i direktiv 2014/45/EU. Nevnte komité skal være en 

komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom Komiteen ikke avgir en 

uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU)  

nr. 182/2011 får anvendelse. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 24 

Rapportering 

1.  Innen 20. mai 2020 skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen og 

virkningene av dette direktiv. Rapporten skal særlig inneholde en analyse av direktivets virkning med hensyn til økt 

trafikksikkerhet samt kostnad og nytte av å la kjøretøyer i gruppe N1 og O2 være omfattet av dette direktivs virkeområde. 

2.  Senest 20. mai 2022 skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen og 

virkningene av dette direktiv, særlig med hensyn til virkningen og harmoniseringen av risikoklassifiseringssystemer, framfor alt 

når det gjelder definisjonen av gjensidig sammenlignbare risikoprofiler for de forskjellige aktuelle foretakene. Rapporten skal 

ledsages av en detaljert konsekvensanalyse som analyserer kostnad og nytte i hele Unionen. Konsekvensanalysen skal gjøres 

tilgjengelig for Europaparlamentet og Rådet minst seks måneder før framlegging av forslag til regelverk for eventuelt å ta med 

nye kjøretøygrupper i dette direktivs virkeområde. 

Artikkel 25 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av bestemmelsene i dette direktiv, og 

treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i 

forhold til overtredelsen, virke avskrekkende og ikke medføre forskjellsbehandling. 

Artikkel 26 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 20. mai 2017 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. mai 2018. 

Når det gjelder risikoklassifiseringssystemet nevnt i artikkel 6 i dette direktiv skal de anvende disse bestemmelsene fra  

20. mai 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 sørge for at teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det området dette 

direktiv omhandler, blir oversendt til Kommisjonen. 
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Artikkel 27 

Oppheving 

Direktiv 2000/30/EF oppheves med virkning fra 20. mai 2018. 

Artikkel 28 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 29 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 3. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

ELEMENTER I RISIKOKLASSIFISERINGSSYSTEMET 

Risikoklassifiseringssystemet skal danne grunnlaget for en målrettet utvelgelse av kjøretøyer som benyttes av foretak som har 

problemer med å oppfylle kravene til kjøretøyets vedlikehold og trafikksikkerhet. Det skal tas hensyn til resultater fra både 

periodiske tekniske kontroller og utekontroller. 

Risikoklassifiseringssystemet skal vurdere følgende parametrer ved bestemmelse av en risikoklassifisering for det berørte 

foretaket: 

— Antall mangler. 

— Manglenes alvorsgrad. 

— Antall utekontroller eller periodiske og frivillige tekniske kontroller. 

— Tidsfaktor. 

1.  Manglene skal veies med hensyn til alvorsgrad ved hjelp av følgende faktorer: 

— Farlig mangel = 40 

— Stor mangel = 10 

— Liten mangel = 1 

2.  Utviklingen i et foretaks (kjøretøys) situasjon skal gjenspeiles ved å anvende en lavere vekting på «eldre» kontrollresultater 

(mangler) enn på «nyere» mangler ved hjelp av følgende faktorer: 

— år 1 = siste 12 måneder = faktor 3 

— år 2 = siste 13-24 måneder = faktor 2 

— år 3 = siste 25-36 måneder = faktor 1 

Dette skal bare gjelde for beregningen av den samlede risikoklassifiseringen. 

3.  Risikoklassifiseringen skal beregnes ved hjelp av følgende formler: 

a)  Formelen for samlet risikoklassifisering: 

RR =  
(DY1  3) + (DY2  2) + (DY3  1) 

#CY1 + #CY2 + #CY3 

der: 

RR = risikoklassifiseringens samlede poengsum 

DYi = samlet antall defekter i år 1, 2, 3 

DY1 = (#DD x 40) + (#MaD x 10) + (#MiD x 1) i år 1 

#… = antall … 
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DD = farlige mangler 

MaD = store mangler 

MiD = små mangler 

C = kontroller (utekontroller eller periodiske og frivillige tekniske kontroller) i år 1, 2, 3 

b)  Formelen for årlig risikoklassifisering: 

AR =  
(#DD  40) + (#MaD  10) + (#MiD  1) 

#C 

der: 

AR = poengsum for årlig risikoklassifisering 

#… = antall … 

DD = farlige mangler 

MaD = store mangler 

MiD = små mangler 

C = kontroller (utekontroller eller periodiske og frivillige tekniske kontroller) 

Den årlige risikoen skal brukes til å vurdere utviklingen for et foretak opp gjennom årene. 

Klassifiseringen av foretak (kjøretøyer) basert på den samlede risikoklassifiseringen skal utføres slik at man oppnår følgende 

fordeling innenfor de oppførte foretakene (kjøretøyer): 

— < 30 % lav risiko 

— 30-80 % middels risiko 

— > 80 % høy risiko. 

 _____  
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VEDLEGG II 

VIRKEOMRÅDE FOR UTEKONTROLL 

1.  KONTROLLOMRÅDER 

0)  Identifikasjon av kjøretøyet 

1)  Bremseanlegg 

2)  Styring 

3)  Sikt 

4)  Lysutstyr og deler av det elektriske systemet 

5)  Aksler, hjul, dekk, hjuloppheng 

6)  Understell og understellsutstyr 

7)  Annet utstyr 

8)  Skadevirkninger 

9)  Tilleggskontroller for kjøretøyer til persontransport i gruppe M2 og M3. 

2.  KRAV TIL KONTROLL 

Punkter som bare kan kontrolleres ved hjelp av utstyr, er merket med E. 

Punkter som bare i noen grad kan kontrolleres uten bruk av utstyr, er merket med + (E). 

Dersom det er angitt at en kontrollmetode er visuell, betyr det at kontrolløren, i tillegg til å se på de aktuelle punktene, 

eventuelt også skal ta på dem, vurdere støy eller benytte enhver annen egnet metode for å kontrollere dem uten å bruke 

verktøy. 

Utekontroller kan omfatte punktene oppført i tabell 1, som inneholder de anbefalte kontrollmetodene som bør brukes. 

Ingenting i dette vedlegg skal være til hinder for at en kontrollør kan bruke ytterligere utstyr, når det er relevant, for 

eksempel en kjørebaneløfter eller en smøregrav. 

Kontrollen skal utføres ved hjelp av tilgjengelig teknikk og utstyr og uten bruk av verktøy til å demontere eller fjerne noen 

deler av kjøretøyet. Kontrollen kan også omfatte en verifisering av hvorvidt de respektive delene og komponentene på 

kjøretøyet oppfyller de sikkerhets- og miljøkravene som var gjeldende på godkjenningstidspunktet, eller eventuelt på 

tidspunktet for ettermontering. 

Dersom kjøretøyets konstruksjon ikke gjør det mulig å anvende kontrollmetodene fastsatt i dette vedlegg, skal kontrollen 

utføres i samsvar med de anbefalte kontrollmetodene som er godtatt av vedkommende myndigheter. 

«Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes», gjelder ikke når det vises til krav som ikke var fastsatt i det relevante 

regelverket for godkjenning av kjøretøyer på tidspunktet for første gangs registrering eller første gangs ibruktaking, eller i 

kravene til ettermontering. 
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3.  INNHOLD OG KONTROLLMETODER, VURDERING AV MANGLER PÅ KJØRETØYER 

Kontrollen skal omfatte de punktene som anses nødvendige og relevante, idet det særlig tas hensyn til sikkerheten ved bremser, dekk, hjul, karosseri og skadevirkninger, og de anbefalte 

metodene oppført i tabellen nedenfor. 

For hvert kjøretøysystem og for hver komponent som skal kontrolleres, skal vurderingen av mangler i hvert enkelt tilfelle utføres i samsvar med kriteriene angitt i tabellen. 

Mangler som ikke er oppført i dette vedlegg, skal vurderes med tanke på hvilken risiko de utgjør for trafikksikkerheten. 

Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

0.  IDENTIFIKASJON AV KJØRETØYET 

0.1.  Kjennemerker (dersom det er 

påbudt i henhold til kravene1) 

Visuell kontroll a) Kjennemerke(r) mangler eller er så dårlig festet at 

det/de kan falle av. 

 X  

b) Preging mangler eller er uleselig.  X  

c) Ikke i samsvar med kjøretøyets registreringspapirer 

eller med registre. 

 X  

0.2.  Kjøretøyets understellsnummer/ 

serienummer 

Visuell kontroll a) Mangler eller kan ikke finnes.  X  

b) Ufullstendig, uleselig, åpenbart forfalsket eller 

stemmer ikke med kjøretøyets registreringspapirer. 

 X  

c) Kjøretøyets registreringspapirer er uleselige eller 

inneholder skrivefeil. 

X   

1.  BREMSEANLEGG 

1.1.  Mekanisk tilstand og virkemåte       

1.1.1  Driftsbremsens pedalaksel/ 

håndbremsens aksel 

Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres. 

Merk: Kjøretøyer med bremsekraftforsterker bør 

kontrolleres med avslått motor. 

a) Pedalaksel går for tregt.  X  

b) For stor slitasje eller slakk.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

1.1.2.  Pedalens/håndtakets tilstand og 

bremsepedalens vandring. 

Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres. 

Merk: Kjøretøyer med bremsekraftforsterker bør 

kontrolleres med avslått motor. 

a) For stor vandring eller for liten pedaldødgang. 

Bremsen har ikke full bremsevirkning eller er 

blokkert. 

 X 

X 

b) Bremsebetjeningsinnretningen returnerer ikke som 

den skal. 

Dersom dens funksjon påvirkes. 

X 

X 

 

c) Det sklihindrende belegget på bremsepedalen 

mangler, sitter løst eller er slitt ned. 

 X  

1.1.3.  Vakuumpumpe eller kom-

pressor og beholdere 

Visuell kontroll av komponentene ved normalt 

driftstrykk. Kontroller hvor lang tid det tar for 

vakuum eller lufttrykk å nå et sikkert driftstrykk 

samt virkemåten til varslingsinnretningen, 

flerkretsbeskyttelsesventilen og trykkavlast-

ningsventilen. 

a) Utilstrekkelig trykk/vakuum til å aktivere bremsen 

minst fire ganger etter at varselsignalet er utløst (eller 

manometeret varsler fare). 

Minst to aktiveringer av bremsen etter at 

varselsignalet er utløst (eller manometeret varsler 

fare). 

 X 

X 

b) Det tar for lang tid å øke trykk/vakuum til et sikkert 

driftsnivå i henhold til kravene1. 

 X  

c) Flerkretsbeskyttelsesventilen eller trykkavlastnings-

ventilen virker ikke. 

 X  

d) Luftlekkasje som fører til merkbart trykkfall eller 

hørbar luftutstrømning. 

 X  

e) Utvendig skade som kan ha innvirkning på 

bremseanleggets virkemåte. 

Nødbremsevirkning ikke tilstrekkelig. 

 X 

X 

1.1.4.  Varselsignal eller manometer 

for lavt trykk 

Funksjonskontroll Varselsignal eller manometer virker dårlig eller er defekt. 

Lavt trykk angis ikke. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

1.1.5.  Håndbetjent bremseventil Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres. 

a) Betjeningsinnretning sprukket, skadet eller svært slitt.  X  

b) Betjening av ventil ikke tilstrekkelig festet, eller ventil 

ikke tilstrekkelig festet. 

 X  

c) Løse koplinger eller lekkasjer i anlegget.  X  

d) Utilfredsstillende funksjon.  X  

1.1.6.  Parkeringsbrems, betjenings-

arm, låseinnretning for parke-

ringsbrems, elektronisk parke-

ringsbrems 

Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres. 

a) Låseinnretning virker ikke riktig.  X  

b) Slitasje på betjeningsarmens aksel eller på låseme-

kanismen. 

For stor slitasje. 

X 

X 

 

c) For stor vandring på betjeningsarmen tyder på feil ved 

justeringen. 

 X  

d) Aktivator mangler, er skadet eller virker ikke.  X  

e) Fungerer ikke korrekt, varslingsinnretning indikerer 

feil. 

 X  

1.1.7.  Bremseventiler (fotventiler, 

avlastningsventiler, regulatorer) 

Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres. 

a) Ventil skadet eller for stor luftlekkasje. 

Dersom dens funksjon påvirkes. 

 X 

X 

b) For stort oljeforbruk i kompressoren. X   

c) Ventil ikke tilstrekkelig festet eller feilmontert.  X  

d) Utslipp eller lekkasje av hydraulisk væske. 

Dersom dens funksjon påvirkes. 

 X 

X 

1.1.8.  Koplinger for tilhengerbrems 

(elektriske og pneumatiske) 

Kople fra og til alle bremsekoplinger mellom 

trekkvogn og tilhenger. 

a) Defekt kran eller selvlukkende ventil. 

Dersom dens funksjon påvirkes. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  b) Kran eller ventil ikke tilstrekkelig festet eller 

feilmontert. 

Dersom dens funksjon påvirkes. 

X 

X 

 

c) Ikke tilstrekkelig tett. 

Dersom dens funksjon påvirkes. 

 X 

X 

d) Virker ikke som de skal. 

Bremseaktivering påvirket. 

 X 

X 

1.1.9.  Akkumulator, trykkluftbeholder Visuell kontroll a) Beholder lett skadet eller lett korrodert. 

Beholder sterkt skadet, korrodert eller utett. 

X 

X 

 

b) Tappeinnretning virker ikke.  X  

c) Beholder ikke tilstrekkelig festet eller feilmontert.  X  

1.1.10.  Bremsekraftforsterker, hoved-

sylinder (hydrauliske anlegg) 

Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres, dersom mulig. 

a) Bremsekraftforsterker defekt eller virker ikke. 

Dersom den ikke virker. 

 X 

X 

b) Hovedsylinder defekt, men bremsen virker fortsatt. 

Hovedsylinder defekt eller utett. 

 X 

X 

c) Hovedsylinder ikke tilstrekkelig festet, men bremsen 

virker fortsatt. 

Hovedsylinder ikke tilstrekkelig festet. 

 X 

X 

d) For lite bremsevæske, under minimumsmerket. 

Bremsevæskenivået betydelig under minimumsmer-

ket. 

Ingen bremsevæske synlig. 

X 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  e) Lokk på beholder for hovedsylinder mangler. X   

f) Varsellampe for bremsevæske lyser eller er defekt. X   

g) Innretningen som varsler for lavt bremsevæskenivå, 

fungerer ikke korrekt. 

X   

1.1.11.  Bremserør Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres, dersom mulig. 

a) Overhengende fare for svikt eller brudd.   X 

b) Lekkasjer i rør eller koplinger (trykkluftbremse-

anlegg). 

Lekkasjer i rør eller koplinger (hydraulisk bremse-

anlegg). 

 X 

X 

c) Rør skadet eller sterkt korrodert. 

Påvirker bremsenes funksjon i form av blokkering 

eller overhengende risiko for lekkasje. 

 X 

X 

d) Rør feil plassert. 

Risiko for skade. 

X 

X 

 

1.1.12.  Bremseslanger Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres, dersom mulig. 

a) Overhengende fare for svikt eller brudd.   X 

b) Slanger skadede, slitte, vridde eller for korte. 

Slanger skadede eller slitte. 

X 

X 

 

c) Lekkasjer i slanger eller koplinger (trykkluftbremse-

anlegg). 

Lekkasjer i slanger eller koplinger (hydraulisk 

bremseanlegg). 

 X 

X 

d) Slanger utvider seg for mye under trykk. 

Kord skadet. 

 X 

X 

e) Slanger porøse.  X  



   

 

2
6

.9
.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. 7

7
/6

6
9
 

 

Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

1.1.13.  Bremsebelegg og bremse-

klosser 

Visuell kontroll a) Stor slitasje på belegg eller klosser (minimumsmerket 

nådd). 

Stor slitasje på belegg eller klosser (minimumsmerket 

ikke synlig). 

 X 

X 

b) Belegg eller klosser tilsmusset (olje, fett, o.l.). 

Bremsevirkning påvirket. 

 X 

X 

c) Belegg eller kloss mangler eller er feilmontert.   X 

1.1.14.  Bremsetromler, bremseskiver Visuell kontroll a) Trommel eller skive slitt. 

Trommel eller skive med synlige riper eller sprekker, 

ikke tilstrekkelig festet eller brukket. 

 X 

X 

b) Trommel eller skive tilsmusset (olje, fett, o.l.). 

Bremsevirkning alvorlig påvirket. 

 X 

X 

c) Trommel eller skive mangler.   X 

d) Bremseskjold ikke tilstrekkelig festet.  X  

1.1.15.  Bremsekabler, stag, armer, 

forbindelsesledd 

Visuell kontroll av komponentene mens bremse-

anlegget aktiveres, dersom mulig. 

a) Kabler skadet eller deformert. 

Bremsevirkning påvirket. 

 X 

X 

b) Komponent svært slitt eller korrodert. 

Bremsevirkning påvirket. 

 X 

X 

c) Svakheter ved kabel, stag eller forbindelsesledd.  X  

d) Kabelføring defekt.  X  

e) Bremseanleggets frie bevegelighet begrenset.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  f) Unormal bevegelse av armer/forbindelsesledd som 

følge av feiljustering eller sterk slitasje. 

 X  

1.1.16.  Bremsesylindrer (herunder 

fjærbremser og hydrauliske 

sylindrer) 

Visuell kontroll av komponentene mens 

bremseanlegget aktiveres, dersom mulig. 

a) Sylinder sprukket eller skadet. 

Bremsevirkning påvirket. 

 X 

X 

b) Sylinder er utett. 

Bremsevirkning påvirket. 

 X 

X 

c) Sylinder ikke tilstrekkelig festet eller feilmontert. 

Bremsevirkning påvirket. 

 X 

X 

d) Sylinder sterkt korrodert. 

Vil sannsynligvis sprekke. 

 X 

X 

e) For liten eller for stor slaglengde. 

Bremsevirkning påvirket (manglende frigang). 

 X 

X 

f) Støvmansjett skadet. 

Støvmansjett mangler eller er svært skadet. 

X X  

1.1.17.  Lastavhengig bremsekraftregu-

lator 

Visuell kontroll av komponentene mens bremse-

anlegget aktiveres, dersom mulig. 

a) Forbindelsesledd defekt.  X  

b) Forbindelsesledd feil justert.  X  

c) Ventil sitter fast eller virker ikke (ABS-funksjon). 

Ventil sitter fast eller virker ikke. 

 X 

X 

d) Ventil mangler (dersom det kreves en slik).   X 

e) Merkeplate mangler. X   
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  f) Opplysninger uleselige eller ikke i samsvar med 

kravene1. 

X   

1.1.18.  Justeringsinnretninger og 

slitasjevarslere 

Visuell kontroll a) Justeringsinnretning er skadet, sitter fast eller beveger 

seg unormalt, har for stor slitasje eller er feil justert. 

 X  

b) Justeringsinnretning defekt.  X  

c) Feilmontert eller utskiftet.  X  

1.1.19.  Mellomakselbremseanlegg 

(dersom montert eller påkrevd) 

Visuell kontroll a) Feilmontert eller feil ved forbindelsene. 

Dersom dens funksjon påvirkes. 

X 

X 

 

b) Anlegg åpenbart defekt eller mangler.  X  

1.1.20.  Automatisk aktivering av 

tilhengerbremser 

Kople fra lufttilkopling mellom trekkvogn og 

tilhenger. 

Tilhengerbrems aktiveres ikke automatisk når luftslanger 

frakoples. 

  X 

1.1.21.  Hele bremseanlegget Visuell kontroll a) Andre bremseinnretninger (f.eks. frostvæskepumpe, 

lufttørker osv.) har utvendige skader eller er sterkt 

korrodert på en måte som er skadelig for bremse-

anlegget. 

Bremsevirkning påvirket. 

 X 

X 

b) Lekkasje av luft eller frostvæske. 

Anleggets funksjon påvirket. 

X 

X 

 

c) Komponenter ikke tilstrekkelig festet eller feilmontert.  X  

d) Uforsvarlig modifisering av komponent3. 

Bremsevirkning påvirket. 

 X 

X 

1.1.22.  Prøveuttak (dersom montert 

eller påkrevd) 

Visuell kontroll Mangler.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

1.1.23.  Påløpsbrems Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Utilstrekkelig virkning.  X  

1.2.  Driftsbremsens ytelse og virkning 

1.2.1.  Ytelse 

(E) 

Ved prøving på bremseprøve aktiveres bremsene 

gradvis opptil høyeste bremsevirkning. 

a) For svak bremsevirkning på ett eller flere hjul. 

Ingen bremsevirkning på ett eller flere hjul. 

 X 

X 

b) Bremsevirkningen fra et tilfeldig hjul er mindre enn 

70 % av den høyeste registrerte virkningen fra det 

andre hjulet på den samme akselen. Alternativt vil 

kjøretøyet ved bremseprøving på vei avvike for mye 

fra sin kjøreretning. 

 X  

Bremsevirkningen fra et tilfeldig hjul er mindre enn 

50 % av den høyeste registrerte virkningen fra det 

andre hjulet på den samme akselen dersom kjøretøyet 

har styrende aksler. 

 X 

c) Bremsevirkningen øker ikke gradvis (hugger).  X  

d) Reaksjonstiden for lang på ett eller flere av hjulene.  X  

e) For stor pulsering i bremsekraften ved hver hele 

omdreining av hjulet. 

 X  

1.2.2.  Bremsevirkning 

(E) 

Prøving på bremseprøve med den aktuelle 

vekten eller, dersom en slik ikke kan brukes av 

tekniske årsaker, ved prøving på vei ved hjelp av 

en retardasjonsmåler(1). 

Følgende minsteverdier oppnås ikke(2): 

Gruppe M1, M2 og M3: 50 %(3) 

Gruppe N1: 45 % 

Gruppe N2 og N3: 43 %(4) 

Gruppe O3 og O4: 40 %(5) 

Mindre enn 50 % av ovennevnte verdier er oppnådd. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

1.3.  Nødbremsens ytelse og virkning (ved atskilte anlegg) 

1.3.1.  Ytelse 

(E) 

Dersom nødbremseanlegget er atskilt fra drifts-

bremseanlegget, benyttes metoden angitt i 1.2.1. 

a) For svak bremsevirkning på ett eller flere hjul. 

Ingen bremsevirkning på ett eller flere hjul. 

 X 

X 

b) Bremsevirkningen fra et tilfeldig hjul er mindre enn 

70 % av den høyeste registrerte virkningen fra et annet 

hjul på den samme angitte akselen. Alternativt vil 

kjøretøyet ved bremseprøving på vei avvike for mye 

fra sin kjøreretning. 

Bremsevirkningen fra et tilfeldig hjul er mindre enn 

50 % av den høyeste registrerte virkningen fra det 

andre hjulet på den samme akselen dersom kjøretøyet 

har styrende aksler. 

 X 

X 

c) Bremsevirkningen øker ikke gradvis (hugger).  X  

1.3.2.  Bremsevirkning 

(E) 

Dersom nødbremseanlegget er atskilt fra 

driftsbremseanlegget, benyttes metoden angitt i 

1.2.2. 

Bremsevirkningen er mindre enn 50 %(6) av drifts-

bremsens virkning som definert i nr. 1.2.2 i forhold til 

tillatt totalvekt. 

Mindre enn 50 % av de ovennevnte verdiene for 

bremsevirkning oppnådd i forhold til kjøretøyets totalvekt 

under prøving. 

 X 

X 

1.4.  Parkeringsbremsens ytelse og virkning 

1.4.1.  Ytelse 

(E) 

Aktiver bremsen ved prøving på bremseprøve. Bremsen virker ikke på den ene siden eller kjøretøyet 

avviker for mye fra sin kjøreretning under bremseprøving 

på vei. 

Mindre enn 50 % av verdiene for bremsevirkning som 

nevnt i nr. 1.4.2 er oppnådd i forhold til kjøretøyets vekt 

under prøving. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

1.4.2.  Bremsevirkning 

(E) 

Prøving på bremseprøve. Dersom dette ikke er 

mulig, prøving på vei ved hjelp av en 

indikerende eller registrerende retarda-

sjonsmåler. 

Gir ikke for alle kjøretøyer en koeffisient for 

bremsevirkning på minst 16 % i forhold til tillatt totalvekt 

eller, for motorvogner, på minst 12 % i forhold til 

kjøretøyets tillatte vogntogvekt, avhengig av hvilken verdi 

som er størst. 

Mindre enn 50 % av de ovennevnte bremsekoeffisient-

verdiene er oppnådd i forhold til kjøretøyets vekt under 

prøving. 

 X 

X 

1.5.  Mellomakselbremseanleggets 

bremsevirkning 

Visuell kontroll og om mulig prøve om anlegget 

virker. 

a) Bremsevirkningen øker ikke gradvis (gjelder ikke 

motorbrems). 

 X  

b) Anlegget virker ikke.  X  

1.6.  Blokkeringsfrie bremser (ABS) Visuell kontroll og kontroll av varslingsinn-

retning og/eller bruk av kjøretøyets elektroniske 

grensesnitt. 

a) Varslingsinnretning virker ikke som den skal.  X  

b) Varslingsinnretning indikerer feil ved anlegget.  X  

c) Hjulhastighetsfølere mangler eller er skadet.  X  

d) Ledninger skadet.  X  

e) Andre komponenter mangler eller er skadet.  X  

f) Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske 

grensesnitt. 

 X  

1.7.  Elektronisk bremseanlegg (EBS) Visuell kontroll og kontroll av varslingsinn-

retning og/eller bruk av kjøretøyets elektroniske 

grensesnitt. 

a) Varslingsinnretning virker ikke som den skal.  X  

b) Varslingsinnretning indikerer feil ved anlegget.  X  

c) Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske 

grensesnitt. 

 X  

d) Forbindelse mellom trekkvogn og tilhenger passer 

ikke eller mangler. 

  X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

1.8.  Bremsevæske Visuell kontroll Bremsevæsken forurenset eller sedimentert. 

Overhengende fare for svikt. 

 X 

X 

2.  STYRING 

2.1.  Mekanisk tilstand 

2.1.1.  Styreinnretningens tilstand Visuell kontroll av styreinnretningens virkemåte 

mens rattet dreies. 

a) Sektoraksel er vridd eller rillene slitt. 

Påvirker funksjonsevnen. 

 X 

X 

b) For stor slitasje på sektoraksel. 

Påvirker funksjonsevnen. 

 X 

X 

c) For stor vandring på sektoraksel. 

Påvirker funksjonsevnen. 

 X 

X 

d) Lekkasje. 

Dråpedannelse. 

 X 

X 

2.1.2.  Innfesting av styresnekke Visuell kontroll av innfestingen av snekkehuset i 

understellet mens rattet dreies med og mot 

urviseren. 

a) Snekkehuset ikke ordentlig festet. 

Festene er farlig løse eller har relativ bevegelse mot 

synlig understell/karosseri. 

 X 

X 

b) Utvidede festehull i understellet. 

Festene påvirket i alvorlig grad. 

 X 

X 

c) Festebolter mangler eller har bruddskader. 

Festene påvirket i alvorlig grad. 

 X 

X 

d) Snekkehuset har bruddskader. 

Stabiliteten eller husets feste er påvirket. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

2.1.3.  Styremekanismens tilstand Visuell kontroll av styrekomponentene med 

tanke på slitasje, bruddskader og sikkerhet mens 

rattet dreies i begge retninger. 

a) Relativ bevegelse mellom komponenter som bør være 

fastmonterte. 

For stor bevegelse eller sannsynlighet for å løsne. 

 X 

X 

b) For stor slitasje i kuler/ledd. 

Meget alvorlig risiko for å løsne. 

 X 

X 

c) En komponent har bruddskader eller er deformert. 

Påvirker funksjonsevnen. 

 X 

X 

d) Låseinnretninger mangler.  X  

e) Skjevhet eller feil innstilling av komponenter (f.eks. 

parallellstag eller styrestag). 

 X  

f) Uforsvarlig modifisering3. 

Påvirker funksjonsevnen. 

 X 

X 

g) Støvmansjett skadet eller forringet. 

Støvmansjett mangler eller er svært forringet. 

X 

X 

 

2.1.4.  Styremekanismens virkemåte Visuell kontroll av styrekomponentene for 

slitasje, brudd og sikkerhet mens rattet dreies i 

begge retninger med hjulene på bakken og 

motoren i gang (servostyring). 

a) Styrekomponenter i bevegelse støter mot en fast del på 

understellet. 

 X  

b) Styrerstopper virker ikke eller mangler.  X  

2.1.5.  Servostyring Kontroller styresystemet med tanke på lekkasjer 

og nivået i beholderen for hydraulisk væske 

(dersom det er synlig). Kontroller at 

servostyringssystemet virker med hjulene på 

bakken og motoren i gang. 

a) Væskelekkasje.  X  

b) For lite væske (under minimumsmerket). 

Utilstrekkelig væskemengde. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  c) Mekanisme virker ikke. 

Styring påvirket. 

 X 

X 

d) Mekanisme har bruddskader eller er ikke tilstrekkelig 

festet. 

Styring påvirket. 

 X 

X 

e) Komponenter ute av stilling eller støter sammen. 

Styring påvirket. 

 X 

X 

f) Uforsvarlig modifisering3.  X 

X Styring påvirket. 

g) Kabler/slanger skadet eller sterkt korrodert. 

Styring påvirket. 

 X 

X 

2.2.  Ratt, rattstamme og styre 

2.2.1.  Rattets tilstand Trekk i og skyv på rattet på linje med 

rattstammen og skyv rattet i forskjellige 

retninger i rett vinkel i forhold til rattstammen 

med hjulene på bakken. Visuell kontroll av 

klaring/slakk og tilstanden på leddkoplinger eller 

universalledd. 

a) Relativ bevegelse mellom ratt og rattstamme som 

tyder på at noe er løst. 

Meget alvorlig risiko for å løsne. 

 X 

X 

b) Sikringsinnretning på rattnav mangler. 

Meget alvorlig risiko for å løsne. 

 X 

X 

c) Rattnav, rattkrans eller ratteiker har bruddskader eller 

sitter løst. 

Meget alvorlig risiko for å løsne. 

 X 

X 

d) Uforsvarlig modifisering3.  X  



   

 

N
r. 7

7
/6

7
8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
6

.9
.2

0
1
9
 

 

Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

2.2.2.  Rattstamme og styredempere Trekk i og skyv på rattet på linje med ratt-

stammen og skyv rattet i forskjellige retninger i 

rett vinkel i forhold til rattstammen. Visuell 

kontroll av klaring/slakk og tilstanden på ledd-

koplinger eller universalledd. 

a) For stor vandring opp eller ned i senter av rattet.  X  

b) For stor vandring i toppen av rattstammen radielt fra 

rattstammens akse. 

 X  

c) Slitasje på leddkoplinger.  X  

d) Ikke tilstrekkelig festet. 

Meget alvorlig risiko for å løsne. 

 X 

X 

e) Uforsvarlig modifisering3.   X 

2.3.  Dødgang Drei rattet forsiktig i begge retninger så langt 

som mulig uten å bevege hjulene, med motoren i 

gang for kjøretøyer med servostyring og med 

hjulene rettet framover. Visuell kontroll av 

dødgang. 

For stor dødgang på rattet, for eksempel at et punkt på 

rattkransen beveger seg med mer enn en femdel av rattets 

diameter, eller ikke er i samsvar med kravene1. 

 X  

Sikker styring påvirket.  X 

2.4.  Hjulinnstilling (X)2 Visuell kontroll Åpenbar feilinnstilling. 

Kjøring rett fram påvirket, retningsstabilitet forringet. 

X 

X 

 

2.5.  Svingskive på tilhengerens 

styrende aksel 

Visuell kontroll eller kontroll ved hjelp av en 

spesialtilpasset slitasjetester. 

a) Komponent lett skadet. 

Komponent sterkt skadet eller sprukket. 

 X 

X 

b) For stor slakk. 

Kjøring rett fram påvirket, retningsstabilitet forringet. 

 X 

X 

c) Ikke tilstrekkelig festet. 

Feste påvirket i alvorlig grad. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

2.6.  Elektronisk servostyring (EPS) Visuell kontroll og kontroll av samsvar mellom 

rattets og hjulenes vinkel når motoren startes og 

slås av, og/eller ved bruk av kjøretøyets 

elektroniske grensesnitt. 

a) Feilindikatorlampen for EPS gir signal om feil i 

systemet.. 

 X  

b) Ingen servovirkning.  X  

c) Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske 

grensesnitt. 

 X  

3.  SIKT 

3.1.  Synsfelt Visuell kontroll fra førersetet. Hindring i førerens synsfelt som i vesentlig grad påvirker 

sikten framover eller til sidene (utenfor området som 

vindusviskerne rengjør). 

X   

Sikten hemmet i området som vindusviskerne rengjør, 

eller utvendige speil er ikke synlige. 

X  

3.2.  Vinduenes tilstand Visuell kontroll a) Sprukket eller misfarget glassrute eller gjennomsiktig 

materiale (dersom det er tillatt) (utenfor området som 

vindusviskerne rengjøring). 

Sikten hemmet i området som vindusviskerne rengjør, 

eller utvendige speil er ikke synlige. 

X 

X 

 

b) Glassrute eller gjennomsiktig materiale (herunder 

reflekterende eller farget folie) som ikke oppfyller 

kravene1 (utenfor området som vindusviskerne 

rengjør), 

Sikten hemmet i området som vindusviskerne rengjør, 

eller utvendige speil er ikke synlige. 

X 

X 

 

c) Glassrute eller gjennomsiktig materiale i uakseptabel 

stand. 

Sikten sterkt hemmet i området som vindusviskerne 

rengjør. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

3.3.  Speil eller speilinnretninger Visuell kontroll a) Speil eller innretning mangler eller er ikke montert i 

samsvar med kravene1 (minst to speilinnretninger er 

tilgjengelige). 

Mindre enn to speilinnretninger er tilgjengelige. 

X 

X 

 

b) Speil eller innretning lett skadet eller sitter løst. 

Speil eller innretning virker ikke, er sterkt skadet, 

sitter løst eller er ikke tilstrekkelig festet. 

X 

X 

 

c) Nødvendig synsfelt ikke dekket.  X  

3.4.  Vindusviskere Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Viskere virker ikke eller mangler.  X  

b) Viskerblad defekt. 

Viskerblad mangler eller er åpenbart defekt. 

X 

X 

 

3.5.  Vindusspyler Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Vindusspylere virker ikke tilfredsstillende (mangler 

væske, men pumpen virker, eller strålen er feiljustert). 

Vindusspylere virker ikke. 

X 

X 

 

3.6.  Avduggingsanlegg (X)2 Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. System virker ikke eller er åpenbart defekt. X   

4.  LYKTER, REFLEKSINNRETNINGER OG ELEKTRISK UTSTYR 

4.1.  Frontlykter 

4.1.1.  Tilstand og virkemåte Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Lykt/lyskilde defekt eller mangler (flere lykter/ 

lyskilder; når det gjelder LED-lys, er det inntil 1/3 

som ikke virker). 

Enkeltlamper/-lyskilder; når det gjelder LED-lys, er 

sikten alvorlig hemmet. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  b) Projeksjonssystem (reflektor og glass) lett defekt. 

Projeksjonssystem (reflektor og glass) sterkt defekt 

eller mangler. 

X 

X 

 

c) Lykten ikke tilstrekkelig festet.  X  

4.1.2.  Innstilling Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Frontlykt grovt feilinnstilt.  X  

b) Lyskilde feilmontert.  X  

4.1.3.  Brytere Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Bryteren virker ikke i samsvar med kravene1 (antall 

frontlykter som tennes samtidig). 

Største tillatte lysstyrke foran overskredet. 

X 

X 

 

b) Betjeningsinnretning virker ikke tilfredsstillende.  X  

4.1.4.  Samsvar med kravene1. Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Lykten, fargen på lyset fra lykten, plassering, 

lysstyrke eller markeringer ikke i samsvar med 

kravene1. 

 X  

b) Produkter på glasset eller lyskilden som åpenbart 

reduserer lysstyrken eller endrer fargen på lyset fra 

lykten. 

 X  

c) Lyskilde og lykt ikke kompatible.  X  

4.1.5.  Nivelleringsinnretning (dersom 

det er påbudt) 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte, 

dersom mulig. 

a) Innretning virker ikke.  X  

b) Manuell innretning kan ikke betjenes fra førersetet.  X  

4.1.6.  Lyktespyler (dersom det er 

påbudt) 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte, 

dersom mulig. 

Innretning virker ikke. 

Når det gjelder gassutladningslamper. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

4.2.  Lykter for markeringslys foran og bak, lykter for sidemarkeringslys, lykter for toppmarkeringslys og lykter for kjørelys 

4.2.1.  Tilstand og virkemåte Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Lyskilde defekt.  X  

b) Glass defekt.  X  

c) Lykt ikke tilstrekkelig festet. 

Meget alvorlig risiko for å falle av. 

X 

X 

 

4.2.2.  Brytere Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Bryter virker ikke i samsvar med kravene1.  X  

Lykter for markeringslys bak og lykter for sidemar-

keringslys kan slås av når frontlyktene er på. 

 X  

b) Betjeningsinnretning virker ikke tilfredsstillende.  X  

4.2.3.  Samsvar med kravene1. Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Lykten, fargen på lyset fra lykten, plassering, 

lysstyrke eller markeringer ikke i samsvar med 

kravene1. 

Rødt lys foran eller hvitt lys bak; sterkt redusert 

lysstyrke. 

X 

X 

 

b) Produkter på glasset eller lyskilden som reduserer 

lysstyrken eller endrer fargen på lyset fra lykten. 

X   

Rødt lys foran eller hvitt lys bak; sterkt redusert 

lysstyrke. 

X  

4.3.  Lykter for stopplys 

4.3.1.  Tilstand og virkemåte Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Lyskilde defekt (flere lyskilder; når det gjelder LED-

lys, er det inntil 1/3 som ikke virker). 

X   

Enkeltlyskilder; når det gjelder LED-lys, er det inntil 

2/3 som virker. 

X  

Ingen lyskilder virker.  X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  b) Lett defekt glass (påvirker ikke lyset som avgis). 

Sterkt defekt glass (påvirker lyset som avgis). 

X 

X 

 

c) Lykt ikke tilstrekkelig festet. X   

Meget alvorlig risiko for å falle av. X  

4.3.2.  Brytere Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Bryter virker ikke i samsvar med kravene1. X   

Forsinket tenning. X 

Virker ikke i det hele tatt.  X 

b) Betjeningsinnretning virker ikke tilfredsstillende.  X  

4.3.3.  Samsvar med kravene1. Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Lykten, fargen på lyset fra lykten, plassering, lysstyrke 

eller markeringer ikke i samsvar med kravene1. 

Hvitt lys bak; sterkt redusert lysstyrke. 

X 

X 

 

4.4.  Lykter for retningslys og lykter for nødsignallys 

4.4.1.  Tilstand og virkemåte Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Lyskilde defekt (flere lyskilder; når det gjelder LED-

lys, er det inntil 1/3 som ikke virker). 

Enkeltlyskilder; når det gjelder LED-lys, er det inntil 

2/3 som virker. 

X 

X 

 

b) Lett defekt glass (påvirker ikke lyset som avgis). 

Sterkt defekt glass (påvirker lyset som avgis). 

X 

X 

 

c) Lykt ikke tilstrekkelig festet. 

Meget alvorlig risiko for å falle av. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

4.4.2.  Brytere Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Bryter virker ikke i samsvar med kravene1. 

Virker ikke i det hele tatt. 

X 

X 

 

4.4.3.  Samsvar med kravene1. Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Lykten, fargen på lyset fra lykten, plassering, lysstyrke 

eller markeringer ikke i samsvar med kravene1. 

 X  

4.4.4.  Blinkfrekvens Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Blinkfrekvens ikke i samsvar med kravene1 (frekvens 

avviker mer enn 25 %). 

X   

4.5.  Lykter for tåkelys foran og bak 

4.5.1.  Tilstand og virkemåte Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Lyskilde defekt (flere lyskilder; når det gjelder LED-

lys, er det inntil 1/3 som ikke virker). 

Enkeltlyskilder; når det gjelder LED-lys, er det inntil 

2/3 som virker. 

X 

X 

 

b) Lett defekt glass (påvirker ikke lyset som avgis). 

Sterkt defekt glass (påvirker lyset som avgis). 

X 

X 

 

c) Lykt ikke tilstrekkelig festet. 

Meget alvorlig risiko for å falle av eller blende 

motgående trafikk. 

X 

X 

 

4.5.2.  Innstilling (X)2 Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Den vannrette innstillingen til lykt for tåkelys foran er feil 

når lysstrålen har lys-/mørkegrense (grensen for lav). 

Lys/-mørkegrense over grensen for lykt for nærlys. 

X 

X 

 

4.5.3.  Brytere Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Bryter virker ikke i samsvar med kravene1. 

Virker ikke. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

4.5.4.  Samsvar med kravene1. Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Lykten, fargen på lyset fra lykten, plassering, 

lysstyrke eller markeringer ikke i samsvar med 

kravene1. 

 X  

b) System virker ikke i samsvar med kravene1. X   

4.6.  Lykter for ryggelys 

4.6.1.  Tilstand og virkemåte Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Lyskilde defekt. X   

b) Glass defekt. X   

c) Lykt ikke tilstrekkelig festet. 

Meget alvorlig risiko for å falle av. 

X 

X 

 

4.6.2.  Samsvar med kravene1. Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Lykten, fargen på lyset fra lykten, plassering, 

lysstyrke eller markeringer ikke i samsvar med 

kravene1. 

 X  

b) System virker ikke i samsvar med kravene1.  X  

4.6.3.  Brytere Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Bryter virker ikke i samsvar med kravene1. 

Lykt for ryggelys kan slås på når giret ikke står i revers. 

X 

X 

 

4.7.  Lykt for kjennemerke bak 

4.7.1.  Tilstand og virkemåte Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Lykten kaster lys direkte bakover eller avgir hvitt lys 

bakover. 

X   

b) Lyskilde defekt (flere lyskilder). 

Lyskilde defekt (enkeltlyskilde). 

X 

X 

 

c) Lykt ikke tilstrekkelig festet. X   

Meget alvorlig risiko for å falle av. X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

4.7.2.  Samsvar med kravene1. Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. System virker ikke i samsvar med kravene1. X   

4.8.  Refleksinnretninger, (lysreflekterende) synlighetsmerking og kjennemerker bak 

4.8.1.  Tilstand Visuell kontroll a) Refleksinnretning defekt eller skadet. 

Refleksinnretning påvirket. 

X 

X 

 

b) Refleksinnretning ikke tilstrekkelig festet. 

Vil sannsynligvis falle av. 

X 

X 

 

4.8.2.  Samsvar med kravene1. Visuell kontroll Innretning, reflektert farge eller plassering ikke i samsvar 

med kravene1. 

 X  

 Manglende eller reflekterende rød farge foran eller hvit 

farge bak. 

  X 

4.9.  Påbudte signalinnretninger for lysutstyr 

4.9.1.  Tilstand og virkemåte Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Virker ikke. 

Virker ikke for lykt for fjernlys eller lykt for tåkelys bak. 

X 

X 

 

4.9.2.  Samsvar med kravene1. Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Ikke i samsvar med kravene1. X   

4.10.  Elektriske forbindelser mellom 

trekkvogn og tilhenger eller 

semitrailer 

Visuell kontroll: dersom mulig, undersøk 

forbindelsens strømgjennomgang. 

a) Fastmonterte komponenter ikke forsvarlig festet. 

Løs kontakt. 

X 

X 

 

b) Skadet eller slitt isolering. 

Vil kunne forårsake kortslutning. 

X 

X 

 

c) Tilhengerens eller trekkvognens elektriske forbin-

delser virker ikke riktig. 

Tilhengerens bremselys virker ikke i det hele tatt. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

4.11.  Elektrisk ledningsnett Visuell kontroll, herunder av motorrommet 

(dersom det er relevant). 

a) Ledningsnett utilstrekkelig eller uforsvarlig festet. X   

Fester løse, berører skarpe kanter, koplinger kan 

sannsynligvis bli frakoplet. 

X  

Ledninger kan sannsynligvis komme i kontakt med 

varme deler, roterende deler eller bakken, koplinger 

frakoplet (relevante deler for bremsing, styring). 

 X 

b) Ledningsnett noe slitt. X   

Ledningsnett meget slitt. X  

Ledningsnett ekstremt slitt (relevante deler for 

bremsing, styring). 

X 

c) Skadet eller slitt isolering. X   

Vil kunne forårsake kortslutning. X  

Overhengende fare for brann eller gnistdannelse.  X 

4.12.  Ikke-påbudte lykter og refleks-

innretninger (X)2 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Lykt/refleksinnretning ikke montert i samsvar med 

kravene1. 

Avgir/reflekterer rødt lys foran eller hvitt lys bak. 

X 

X 

 

b) Lyktens funksjon ikke i samsvar med kravene1. 

Antall frontlykter som lyser samtidig, overstiger tillatt 

lysstyrke; avgir rødt lys foran eller hvitt lys bak. 

X 

X 

 

c) Lykt/refleksinnretning ikke tilstrekkelig festet. 

Meget alvorlig risiko for å falle av. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

4.13.  Batteri(er) Visuell kontroll a) Ikke tilstrekkelig festet. 

Ikke ordentlig festet, vil kunne forårsake kortslutning. 

X 

X 

 

b) Lekkasje. 

Utslipp av farlige stoffer. 

X 

X 

 

c) Bryter defekt (dersom det kreves en slik).  X  

d) Sikringer defekte (dersom det kreves slike).  X  

e) Utilstrekkelig ventilasjon (dersom det kreves).  X  

5.  AKSLER, HJUL, DEKK OG HJULOPPHENG 

5.1.  Aksler 

5.1.1.  Aksler 

(+ E) 

Visuell kontroll ved hjelp av en slitasjetester, 

dersom tilgjengelig. 

a) Aksel har bruddskader eller er deformert.   X 

b) Ikke tilstrekkelig festet til kjøretøyet. 

Stabilitet forringet, funksjonsevne påvirket: For stor 

bevegelse i forhold til festene. 

 X 

X 

c) Uforsvarlig modifisering3. 

Stabilitet forringet, funksjonsevne påvirket, utilstrek-

kelig klaring til andre kjøretøydeler eller til bakken. 

 X 

X 

5.1.2.  Hjulspindel 

(+ E) 

Visuell kontroll ved hjelp av en slitasjetester, 

dersom tilgjengelig. Påfør hvert hjul en vannrett 

eller loddrett kraft og legg merke til hvor stor 

bevegelsen er mellom akselen og hjulspindelen. 

a) Hjulspindel har bruddskader.   X 

b) For stor slitasje på kingbolt og/eller fôringer. 

Kan løsne, retningsstabilitet forringet. 

 X 

X 

c) For stor vandring mellom hjulspindel og aksel. 

Kan løsne, retningsstabilitet forringet. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  d) Splint til hjulspindel løs i aksel. 

Kan løsne, retningsstabilitet forringet. 

 X 

X 

5.1.3.  Hjullager 

(+ E) 

Visuell kontroll ved hjelp av en slitasjetester, 

dersom tilgjengelig. Vugg på hjulet eller påfør 

hvert hjul en vannrett kraft og legg merke til 

hvor mye hjulet løftes i forhold til hjulspindelen. 

a) For stor slakk i et hjullager. 

Retningsstabilitet forringet; fare for sammenbrudd. 

 X 

X 

b) Hjullager for stramt eller er fastkilt. 

Fare for overoppheting; fare for sammenbrudd. 

 X 

X 

5.2.  Hjul og dekk 

5.2.1.  Hjulnav Visuell kontroll a) Hjulmuttere eller -bolter mangler eller sitter løst. 

Mangler feste eller er løse i en grad som påvirker 

trafikksikkerheten i svært alvorlig grad. 

 X 

X 

b) Nav slitt eller skadet. 

Nav slitt eller skadet på en måte som gjør at hjulene 

ikke lenger er sikkert festet. 

 X 

X 

5.2.2.  Hjul Visuell kontroll av begge sider av hvert hjul når 

kjøretøyer står over en smøregrav eller på en 

kjørebaneløfter. 

a) Enhver form for bruddskade eller feil ved sveising.   X 

b) Låseringer til dekk feilmontert. 

Vil sannsynligvis falle av. 

 X 

X 

c) Hjul vesentlig skjevt eller slitt. 

Sikkert feste i nav påvirket; sikkert feste av dekk 

påvirket. 

 X 

X 

d) Hjulets størrelse, tekniske konstruksjon, kompatibilitet 

eller type ikke i samsvar med kravene1 og påvirker 

trafikksikkerheten. 

 X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

5.2.3.  Dekk Visuell kontroll av hele dekket ved å trille 

kjøretøyet fram og tilbake. 

a) Dekkdimensjon, belastningskapasitet, godkjennings-

merke eller hastighetskategori ikke i samsvar med 

kravene1 og påvirker trafikksikkerheten. 

Utilstrekkelig belastningskapasitet eller hastighets-

kategori for faktisk bruk; dekket berører andre faste 

deler av kjøretøyet og svekker sikker kjøring. 

 X 

X 

b) Ulik størrelse på dekk på samme aksel eller på 

tvillinghjul. 

 X  

c) Forskjellig type dekk på samme aksel (radialdekk/ 

diagonaldekk). 

 X  

d) Alvorlige skader eller flenger i dekket. 

Kord synlig eller skadet. 

 X 

X 

e) Dekkets slitasjeindikator blir synlig. 

Dekkets mønsterdybde ikke i samsvar med kravene1. 

 X 

X 

f) Dekket gnisser mot andre komponenter (fleksible 

avskjermingsinnretninger). 

Dekket gnisser mot andre komponenter (sikker kjøring 

ikke svekket). 

X 

X 

 

g) Regummierte dekk ikke i samsvar med kravene1. 

Kordens beskyttelseslag påvirket. 

 X 

X 

5.3.  Hjuloppheng 

5.3.1.  Fjærer og stabilisator 

(+ E) 

Visuell kontroll ved hjelp av en slitasjetester, 

dersom tilgjengelig. 

a) Fjærer ikke tilstrekkelig festet til understell eller aksel. 

Relativ bevegelse synlig, fester er i svært alvorlig grad 

løse. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  b) Komponent til fjær skadet eller har bruddskader. 

Hovedfjær (bladfjær) eller ekstra fjærer påvirket i 

svært alvorlig grad. 

 X 

X 

c) Fjær mangler. 

Hovedfjær (bladfjær) eller ekstra fjærer påvirket i 

svært alvorlig grad. 

 X 

X 

d) Uforsvarlig modifisering3. 

Utilstrekkelig klaring til andre kjøretøydeler, 

fjærsystem virker ikke. 

 X 

X 

5.3.2.  Støtdempere Visuell kontroll a) Støtdempere ikke tilstrekkelig festet til understell eller 

aksel. 

Støtdemper løs. 

X 

X 

 

b) Defekt støtdemper viser tegn på alvorlig lekkasje eller 

funksjonssvikt. 

 X  

c) Støtdemper mangler.  X  

5.3.3.  Bærearmer, opphengsarmer 

(+ E) 

Visuell kontroll ved hjelp av en slitasjetester, 

dersom tilgjengelig. 

a) Komponent ikke tilstrekkelig festet til understell eller 

aksel. 

Kan løsne, retningsstabilitet forringet. 

 X 

X 

b) Komponent skadet eller sterkt korrodert. 

Komponentens stabilitet påvirket eller komponent har 

bruddskader. 

 X 

X 

c) Uforsvarlig modifisering3. 

Utilstrekkelig klaring til andre kjøretøydeler; system 

virker ikke. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

5.3.4.  Opphengskuler og ledd 

(+ E) 

Visuell kontroll ved hjelp av en slitasjetester, 

dersom tilgjengelig. 

a) For stor slitasje på kingbolt og/eller fôringer eller i 

opphengskuler/ledd. 

Kan løsne, retningsstabilitet forringet. 

 X 

X 

b) Støvmansjett svært forringet. 

Støvmansjett mangler eller har bruddskader. 

X 

X 

 

5.3.5.  Luftfjæring Visuell kontroll a) System virker ikke.   X 

b) Komponent skadet, modifisert eller slitt på en måte 

som påvirker systemets funksjon negativt. 

Systemets funksjon påvirket i alvorlig grad. 

 X 

X 

c) Hørbar lekkasje i systemet.  X  

d) Uforsvarlig modifisering3.  X  

6.  UNDERSTELL OG UNDERSTELLSUTSTYR 

6.1.  Understell eller ramme og utstyr 

6.1.1.  Generell tilstand Visuell kontroll a) Rammebjelke eller tverrbjelke har lettere bruddskader 

eller er deformert. 

Rammebjelke eller tverrbjelke har alvorlige brudd-

skader eller er deformert. 

 X 

X 

b) Forsterkningsplater eller festeinnretninger ikke 

tilstrekkelig festet. 

 X 

X De fleste festeinnretninger løse; deler ikke sterke nok. 

c) Kraftig korrosjon som påvirker stivheten. 

Deler ikke sterke nok. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

6.1.2.  Eksosrør og lyddempere Visuell kontroll a) Eksosanlegget ikke tilstrekkelig festet eller utett.  X  

b) Avgasser trenger inn i førerhuset eller kupeen. 

Helsefare for personer om bord. 

 X 

X 

6.1.3.  Drivstofftank og -rør (herunder 

drivstofftank til oppvarming og 

rør) 

Visuell kontroll ved hjelp av innretninger for 

påvisning av lekkasje ved LPG/CNG/LNG-

systemer. 

a) Tanker eller rør ikke tilstrekkelig festet, skaper særlig 

brannfare. 

  X 

b) Drivstofflekkasje eller tanklokk mangler eller er 

defekt. 

Brannfare; for stort utslipp av farlige stoffer. 

 X 

X 

c) Slitte rør. 

Skadede rør. 

X 

X 

 

d) Drivstoffkuttbryter (dersom det kreves) virker ikke 

riktig. 

 X  

e) Brannfare på grunn av 

— drivstofflekkasje, 

— drivstofftank eller eksosanlegg ikke tilstrekkelig 

avskjermet, 

— motorrommets tilstand. 

  X 

f) LPG/CNG/LNG-system eller hydrogensystem ikke i 

samsvar med kravene; en del av systemet defekt1. 

  X 

6.1.4.  Støtfangere, sidevern og under-

kjøringshinder bak 

Visuell kontroll a) Løse deler eller skader vil kunne forårsake person-

skade ved berøring. 

Deler vil sannsynligvis falle av, funksjon sterkt 

påvirket. 

 X 

X 

b) Innretning åpenbart ikke i samsvar med kravene1.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

6.1.5.  Reservehjulsholder (dersom en 

slik er montert) 

Visuell kontroll a) Reservehjulsholder ikke i tilfredsstillende forfatning. X   

b) Reservehjulsholder har bruddskader eller er ikke 

tilstrekkelig festet. 

 X  

c) Reservehjul ikke tilstrekkelig festet i reservehjuls-

holder. 

Meget alvorlig risiko for å falle av. 

 X 

X 

6.1.6.  Koplings- og slepeinnretninger 

(+ E) 

Visuell kontroll med tanke på slitasje og riktig 

virkemåte med særlig vekt på montert 

sikkerhetsutstyr og/eller bruk av måleutstyr. 

a) Komponent skadet, defekt eller sprukket (dersom ikke 

i bruk). 

Komponent skadet, defekt eller sprukket (dersom i 

bruk). 

 X 

X 

b) For stor slitasje på en komponent. 

Under grensen for slitasje. 

 X 

X 

c) Ikke tilstrekkelig festet. 

Fester løse med meget alvorlig risiko for å falle av. 

 X 

X 

d) Sikkerhetsutstyr mangler eller virker ikke riktig.  X  

e) Koplingsindikator virker ikke.  X  

f) Skjuler lykter eller hindrer lesbarhet av kjennemerke 

(når innretningene ikke er i bruk). 

Kjennemerke ikke leselig (når innretningene ikke er i 

bruk). 

X 

X 

 

g) Uforsvarlig modifisering3 (sekundære deler). 

Uforsvarlig modifisering3 (hoveddeler). 

 X 

X 

h) Kopling for svak eller ikke kompatibel, eller kopling 

ikke i samsvar med kravene. 

  X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

6.1.7.  Drivverk Visuell kontroll a) Sikringsbolter mangler eller sitter løst. 

Sikringsbolter mangler eller sitter løst i en slik grad at 

trafikksikkerheten er satt i alvorlig fare. 

 X 

X 

b) For stor slitasje på drivakselens lagre. 

Meget alvorlig risiko for å løsne eller sprekke. 

 X 

X 

c) For stor slitasje på universalledd eller kraftover-

føringskjeder/-belter. 

Meget alvorlig risiko for å løsne eller sprekke. 

 X 

X 

d) Slitasje på leddkoplinger. 

Meget alvorlig risiko for å løsne eller sprekke. 

 X 

X 

e) Aksel skadet eller bøyd.  X  

f) Lagerhus har bruddskader eller er ikke tilstrekkelig 

festet. 

Meget alvorlig risiko for å løsne eller sprekke. 

 X 

X 

g) Støvmansjett svært forringet. 

Støvmansjett mangler eller har bruddskader. 

X 

X 

 

h) Ulovlig endring av drivverket.  X  

6.1.8.  Motorfester Visuell kontroll Forringende og åpenbart svært skadede fester 

Fester sitter løst eller har bruddskader. 

 X 

X 

6.1.9.  Motoreffekt (X)2 Visuell kontroll og/eller bruk av elektronisk 

grensesnitt. 

a) Modifisering av styreenhet som påvirker sikkerhet 

og/eller miljø. 

 X  

b) Modifisering av motor som påvirker sikkerhet og/eller 

miljø. 

  X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

6.2.  Førerhus og karosseri 

6.2.1.  Tilstand Visuell kontroll a) Løst eller skadet panel eller en annen komponent vil 

kunne forårsake personskade. 

Vil sannsynligvis falle av. 

 X 

X 

b) Karosseristolpe ikke tilstrekkelig festet. 

Stabilitet forringet. 

 X 

X 

c) Mulighet for inntrengning av avgass fra motor eller 

eksosanlegg. 

Helsefare for personer om bord. 

 X 

X 

d) Uforsvarlig modifisering3. 

Utilstrekkelig klaring til roterende eller bevegelige 

deler og til veidekket. 

 X 

X 

6.2.2.  Innfesting Visuell kontroll a) Karosseri eller førerhus ikke tilstrekkelig festet. 

Stabilitet påvirket. 

 X 

X 

b) Karosseri/førerhus åpenbart ikke korrekt plassert på 

understellet. 

 X  

c) Ikke tilstrekkelig eller manglende festing av karosseri/ 

førerhus på understell eller tverrbjelker, og i tilfelle 

symmetrisk. 

Ikke tilstrekkelig eller manglende festing av karosseri/ 

førerhus på understell eller tverrbjelker i en slik grad 

at trafikksikkerheten er satt i svært alvorlig fare. 

 X 

X 

d) Kraftig korrosjon ved festepunkter på selvbærende 

karosserier. 

Stabilitet forringet. 

 X 

X 



   

 

2
6

.9
.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. 7

7
/6

9
7
 

 

Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

6.2.3.  Dører og dørlåser Visuell kontroll a) Dør lar seg ikke åpne eller lukke korrekt.  X  

b) Dør kan forventes å åpne seg umotivert eller vil ikke 

forbli lukket (skyvedør). 

Dør kan forventes å åpne seg umotivert eller vil ikke 

forbli lukket (hengslet dør). 

 X 

X 

c) Dører, hengsler, låser eller stolper er slitt. 

Dører, hengsler, låser eller stolper mangler eller er 

løse. 

X 

X 

 

6.2.4.  Gulv Visuell kontroll Gulv ikke tilstrekkelig festet eller alvorlig svekket. 

Utilstrekkelig stabilitet. 

 X 

X  

6.2.5.  Førersete Visuell kontroll a) Sete med defekt konstruksjon. 

Løst sete. 

 X 

X 

b) Justeringsinnretning virker ikke riktig. 

Setet beveger seg eller ryggstøtten kan ikke låses fast. 

 X 

X 

6.2.6.  Andre seter Visuell kontroll a) Seter defekte eller ikke tilstrekkelig festet (sekundære 

deler). 

Seter defekte eller ikke tilstrekkelig festet (hoved-

deler). 

X 

X 

 

b) Seter ikke montert i samsvar med kravene1. 

Tillatt antall seter overskredet; plassering ikke i 

samsvar med godkjenning. 

X 

X 

 

6.2.7.  Betjeningsinnretninger Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Betjeningsinnretning som er nødvendig for sikker drift av 

kjøretøyet, virker ikke riktig. 

Sikker drift påvirket. 

 X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

6.2.8.  Stigtrinn Visuell kontroll a) Stigtrinn eller trinnbøyle ikke tilstrekkelig festet. 

Utilstrekkelig stabilitet. 

X 

X 

 

b) Stigtrinn eller bøyle i en tilstand som vil kunne 

forårsake personskade. 

 X  

6.2.9.  Annet innvendig og utvendig 

tilbehør og utstyr 

Visuell kontroll a) Innfesting av annet tilbehør eller utstyr defekt.  X  

b) Annet tilbehør eller utstyr ikke i samsvar med 

kravene1. 

Monterte deler vil kunne forårsake skade; sikker drift 

påvirket. 

X 

X 

 

c) Lekkasje fra hydraulisk utstyr. 

Omfattende utslipp av farlige stoffer. 

X 

X 

 

6.2.10.  Skvettskjermer (vinger), 

avskjermingsinnretninger 

Visuell kontroll a) Mangler, sitter løst eller er sterkt korrodert. 

Vil kunne forårsake skade; vil sannsynligvis falle av. 

X X  

 

 b) Utilstrekkelig avstand til dekk/hjul (avskjerming). 

Utilstrekkelig avstand til dekk/hjul (skvettskjerm). 

X 

X 

 

 

 c) Ikke i samsvar med kravene1. 

Slitebane ikke tilstrekkelig dekket. 

X 

X 

 

 

7.  ANNET UTSTYR 

7.1.  Bilbelter/låser og sikringsutstyr 

7.1.1.  Sikker montering av bilbelter/ 

beltelåser 

Visuell kontroll a) Forankringspunkt alvorlig svekket. 

Stabilitet påvirket. 

 X 

X 

b) Forankringspunkt løst.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

7.1.2.  Bilbelters/beltelåsers tilstand Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Påbudt bilbelte mangler eller er ikke montert.  X  

b) Bilbelte skadet. 

Snitt eller tegn på overbelastning. 

X 

X 

 

c) Bilbelte ikke i samsvar med kravene1.  X  

d) Bilbeltelås skadet eller virker ikke riktig.  X  

e) Beltestrammer skadet eller virker ikke riktig.  X  

7.1.3.  Kraftbegrenser for bilbelte Visuell kontroll og/eller bruk av elektronisk 

grensesnitt. 

a) Kraftbegrenser mangler åpenbart eller passer ikke til 

kjøretøyet. 

 X  

b) Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske 

grensesnitt. 

 X  

7.1.4.  Bilbeltestrammere Visuell kontroll og/eller bruk av elektronisk 

grensesnitt. 

a) Beltestrammer mangler åpenbart eller passer ikke til 

kjøretøyet. 

 X  

b) Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske 

grensesnitt. 

 X  

7.1.5.  Kollisjonspute Visuell kontroll og/eller bruk av elektronisk 

grensesnitt. 

a) Kollisjonspute mangler åpenbart eller passer ikke til 

kjøretøyet. 

 X  

b) Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske 

grensesnitt. 

 X  

c) Kollisjonspute virker åpenbart ikke.  X  

7.1.6.  SRS-systemer Visuell kontroll av feilindikatorlampe og/eller 

bruk av elektronisk grensesnitt. 

a) Feilindikatorlampen for SRS gir signal om feil i 

systemet. 

 X  



   

 

N
r. 7

7
/7

0
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
6

.9
.2

0
1
9
 

 

Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  b) Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske 

grensesnitt. 

 X  

7.2.  Brannslokkingsapparat (X)2 Visuell kontroll a) Mangler.  X  

b) Ikke i samsvar med kravene1. 

Dersom det kreves (f.eks. taxi, busser, turvogner osv.). 

X 

X 

 

7.3.  Låser og tyverisikringsinn-

retning 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Innretning forhindrer ikke at kjøretøyet kan kjøres. X   

b) Defekt. 

Låser eller sperrer utilsiktet. 

 X 

X 

7.4.  Varseltrekant (dersom en slik 

kreves) (X)2 

Visuell kontroll a) Mangler eller er mangelfull. X   

b) Ikke i samsvar med kravene1. X   

7.5.  Førstehjelpsskrin (dersom det 

kreves) (X)2 

Visuell kontroll Mangler, er mangelfullt eller ikke i samsvar med 

kravene1. 

X   

7.6.  Stoppeklosser (kiler) (dersom 

det kreves) (X)2 

Visuell kontroll Mangler eller ikke i god stand; utilstrekkelig stabilitet 

eller dimensjon. 

 X  

7.7.  Lydsignal Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Virker ikke ordentlig. 

Virker ikke i det hele tatt. 

X 

X 

 

b) Betjeningsinnretning ikke tilstrekkelig festet. X   

c) Ikke i samsvar med kravene1. 

Lyden kan forveksles med varselsirener. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

7.8.  Hastighetsmåler Visuell kontroll eller kontroll av virkemåte ved 

prøving på vei eller elektronisk. 

a) Ikke montert i samsvar med kravene1. 

Mangler (dersom slik kreves). 

X 

X 

 

 

b) Virkemåte forringet. 

Virker ikke i det hele tatt. 

X 

X 

 

c) Har ikke tilstrekkelig lys. 

Har ikke lys. 

X 

X 

 

7.9.  Fartsskriver (dersom en slik er 

montert/kreves) 

Visuell kontroll a) Ikke montert i samsvar med kravene1.  X  

b) Virker ikke.  X  

c) Plombering defekt eller mangler.  X  

d) Installeringsplate mangler, er uleselig eller ugyldig.  X  

e) Tydelig inngrep eller manipulering.  X  

f) Dekkdimensjon ikke i samsvar med kalibrerings-

parametrene. 

 X  

7.10.  Hastighetsbegrenser (dersom en 

slik er montert/kreves) 

(+ E) 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte dersom 

utstyr er tilgjengelig. 

a) Ikke montert i samsvar med kravene1.  X  

b) Virker åpenbart ikke.  X  

c) Hastighet feil innstilt (dersom den kontrolleres)  X  

d) Plombering defekt eller mangler.  X  

e) Plate mangler eller er uleselig.  X  

f) Dekkdimensjon ikke i samsvar med kalibrerings-

parametrene. 

 X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

7.11.  Kilometerteller dersom det 

finnes (X)2 

Visuell kontroll og/eller bruk av elektronisk 

grensesnitt. 

a) Åpenbart manipulert (svindel) for å redusere eller vise 

feil kjørelengde for kjøretøyet. 

 X  

b) Virker åpenbart ikke.  X  

7.12.  Elektronisk stabilitetskontroll 

(ESC) dersom det er montert/ 

kreves (X)2 

Visuell kontroll og/eller bruk av elektronisk 

grensesnitt. 

a) Hjulhastighetsfølere mangler eller er skadet.  X  

b) Ledninger skadet.  X  

c) Andre komponenter mangler eller er skadet.  X  

d) Bryter skadet eller virker ikke riktig.  X  

e) Feilindikatorlampen for ESC gir signal om feil i 

systemet. 

 X  

f) Systemet angir svikt via kjøretøyets elektroniske 

grensesnitt. 

 X  

8.  SKADEVIRKNINGER 

8.1.  Støy 

8.1.1.  Støydempingsanlegg 

(+ E) 

Subjektiv vurdering (med mindre kontrolløren 

anser at støynivået kan være for høyt, og det i så 

fall kan foretas en måling av støyen fra et 

stillestående kjøretøy ved hjelp av en 

støynivåmåler). 

a) Støynivået er høyere enn det som er tillatt i henhold til 

kravene1. 

 X  

b) Deler av støydempingsanlegget sitter løst, er skadet, 

feilmontert, mangler eller er åpenbart blitt modifisert 

på en måte som har en negativ innvirkning på 

støynivået. 

Meget alvorlig risiko for å falle av. 

 X 

X 

8.2.  Avgassutslipp 

8.2.1.  Utslipp fra motorer med elektrisk tenning 

8.2.1.1.  Utstyr for kontroll av avgass-

utslipp 

Visuell kontroll a) Utslippskontrollutstyr montert av produsenten 

mangler, er endret eller åpenbart defekt. 

 X  

b) Lekkasjer som kan påvirke utslippsmålingene.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

  c) Feilindikatorlampen følger ikke riktig sekvens.  X  

8.2.1.2.  Gassutslipp 

(E) 

— For kjøretøyer opp til utslippsklasse Euro 5 

og Euro V(7): 

Måling ved hjelp av en avgassmåler i 

samsvar med kravene1 eller OBD-avlesning. 

Kontrollen av utslipp fra eksosrøret skal 

være standardmetoden for vurdering av 

avgassutslipp. På grunnlag av en 

likeverdighetsvurdering, og idet det tas 

hensyn til det relevante typegodkjennings-

regelverket, kan medlemsstatene tillate bruk 

av OBD i samsvar med produsentens 

anbefalinger og andre krav. 

— For kjøretøyer fra og med utslippsklasse 

Euro 6 og Euro VI(8): 

Måling ved hjelp av en avgassmåler i 

samsvar med kravene1 eller OBD-avlesning i 

samsvar med produsentens anbefalinger og 

andre krav1. 

Målinger gjelder ikke for totaktsmotorer. 

Alternativt kan målinger utføres med fjern-

målingsutstyr og bekreftes ved standard-

kontrollmetoder. 

a) Gassutslippene overstiger enten nivåene som er angitt 

av produsenten, 

 X  

b) eller, dersom disse opplysningene ikke finnes, 

overstiger CO-utslippene følgende verdier: 

i)  for kjøretøyer som ikke har et avansert utslipps-

kontrollsystem, 

— 4,5 %, eller 

— 3,5 % 

i henhold til datoen for første gangs registrering 

eller bruk angitt i kravene1, 

ii)  for kjøretøyer som har et avansert utslipps-

kontrollsystem, ved tomgang: 

— ved tomgang: 0,5 %, 

— ved forhøyet tomgang: 0,3 %, 

eller 

— ved tomgang: 0,3 %(7), 

— ved forhøyet tomgang: 0,2 %, 

i henhold til datoen for første gangs registrering 

eller bruk angitt i kravene1. 

 X  

c) Lambda-verdi utenfor området 1 ± 0,03 eller ikke i 

samsvar med produsentens spesifikasjoner. 

 X  

d) OBD-avlesning tyder på en alvorlig feil.  X  

e) Fjernmåling viser vesentlig avvik fra kravene.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

8.2.2.  Utslipp fra motorer med kompresjonstenning 

8.2.2.1.  Utstyr for kontroll av avgass-

utslipp 

Visuell kontroll a) Utslippskontrollutstyr montert av produsenten 

mangler, er endret eller åpenbart defekt. 

 X  

b) Lekkasjer som kan påvirke utslippsmålingene.  X  

c) Feilindikatorlampen følger ikke riktig sekvens.  X  

d) Ikke nok reagens, dersom det er relevant.  X  

8.2.2.2.  Røyktetthet (opasitet) 

Kjøretøyer registrert eller tatt i 

bruk før 1. januar 1980 er 

unntatt fra dette kravet. 

— For kjøretøyer opp til utslippsklasse Euro 5 

og Euro V(7): 

Måling av avgassens røyktetthet ved fri 

akselerasjon (ingen belastning fra tomgang 

opp til avreguleringsturtall) i frigir med 

clutchen tilkoplet eller ved OBD-avlesning. 

Kontrollen av utslipp fra eksosrøret skal 

være standardmetoden for vurdering av 

avgassutslipp. På grunnlag av en 

likeverdighetsvurdering kan medlemsstatene 

tillate bruk av OBD i samsvar med 

produsentens anbefalinger og andre krav. 

— For kjøretøyer fra og med utslippsklasse 

Euro 6 og Euro VI(8): 

Måling av avgassens røyktetthet ved fri 

akselerasjon (ingen belastning fra tomgang 

opp til avreguleringsturtall) i frigir med 

clutchen tilkoplet eller ved OBD-avlesning i 

samsvar med produsentens anbefalinger og 

andre krav1. 

a) For kjøretøyer som er registrert eller tatt i bruk første 

gang etter den datoen som er angitt i kravene1: 

Røyktetthet (opasitet) overstiger nivået angitt på 

produsentmerket på kjøretøyet. 

 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

 Klargjøring av kjøretøyet 

1.  Kjøretøyer kan kontrolleres uten klargjøring 

selv om det av sikkerhetsmessige årsaker bør 

påses at motoren er varm og i tilfreds-

stillende mekanisk stand. 

b) Dersom disse opplysningene ikke er tilgjengelige, 

eller kravene1 ikke tillater bruk av referanseverdier, 

— for sugemotorer: 2,5 m–1, 

— for turboladede motorer: 3,0 m–1, 

eller, for kjøretøyer som er angitt i kravene1, eller som 

er registrert eller tatt i bruk første gang etter den 

datoen som er angitt i kravene1, 

1,5 m–1(9) 

eller 

0,7 m–1(8) 

 X  

 2. Krav til klargjøring: 

i)  Motoren skal være helt varm, f.eks. skal 

motoroljens temperatur målt ved hjelp av 

en sonde i røret for oljepeilepinnen være 

minst 80 °C eller tilsvare normal 

driftstemperatur dersom den er lavere, 

eller motorblokkens temperatur skal målt 

ved infrarødt strålingsnivå holde minst en 

tilsvarende temperatur. Dersom det er 

umulig å foreta denne målingen på grunn 

av kjøretøyets konstruksjon, kan motorens 

normale driftstemperatur fastslås på en 

annen måte, f.eks. ved at kjøleviften settes 

i gang. 

ii)  Eksosanlegget skal renses ved minst tre 

sykluser med fri akselerasjon eller ved en 

tilsvarende metode. 

   X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

 Prøvingsmetode: 

1.  Motor og eventuell turbolader skal gå på 

tomgang før hver syklus med fri akselerasjon 

påbegynnes. For tunge dieseldrevne 

kjøretøyer betyr dette minst ti sekunder etter 

at gasspedalen er sluppet. 

2.  Hver syklus med fri akselerasjon påbegynnes 

ved at gasspedalen hurtig (dvs. på under ett 

sekund) og i én bevegelse, uten å være for 

brå, trykkes helt inn for å oppnå maksimal 

innsprøyting fra innsprøytingspumpen. 

3.  Ved hver syklus med fri akselerasjon skal 

motoren før gasspedalen slippes nå avregule-

ringsturtallet eller, for kjøretøyer med 

automatisk gir, hastigheten angitt av 

produsenten eller, dersom disse opplys-

ningene ikke er tilgjengelige, to tredeler av 

avreguleringsturtallet. Dette kan for 

eksempel kontrolleres ved at motorturtallet 

overvåkes eller ved at det får gå tilstrekkelig 

tid fra gasspedalen trykkes inn til den 

slippes, det vil si minst to sekunder for 

kjøretøyer i gruppe M2, M3, N2 og N3. 

4.  Kjøretøyer skal nektes godkjenning bare 

dersom det aritmetiske gjennomsnittet av 

minst de tre siste syklusene med fri akse-

lerasjon overskrider grenseverdien. Dette 

gjennomsnittet kan beregnes ved at det ses 

bort fra verdier som avviker sterkt fra det 

målte gjennomsnittet, eller oppnås ved en 

annen statistisk beregning som tar hensyn til 

de målte verdienes spredning. Medlems-

statene kan begrense antall prøvingssykluser. 

c) Fjernmåling viser vesentlig avvik fra kravene.  X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

 5.  For å unngå unødige prøvinger kan 

medlemsstatene nekte godkjenning av 

kjøretøyer der de målte verdiene etter mindre 

enn tre sykluser med fri akselerasjon eller 

etter syklusene med rensing ligger betydelig 

over grenseverdiene. På samme måte kan 

medlemsstatene for å unngå unødige 

prøvinger, godkjenne kjøretøyer der de målte 

verdiene etter mindre enn tre sykluser med 

fri akselerasjon eller etter syklusene med 

rensing ligger betydelig under grenseverdi-

ene. 

Alternativt kan målinger utføres med fjern-

målingsutstyr og bekreftes ved standard-

kontrollmetoder. 

     

8.4.  Andre punkter knyttet til miljøet 

8.4.1.  Væskelekkasjer  Alle store væskelekkasjer, unntatt vann, som trolig vil 

skade miljøet eller være en sikkerhetsrisiko for andre 

trafikanter. 

 X  

  Konstant dråpedannelse som utgjør en meget alvorlig 

risiko. 

 X 

9.  TILLEGGSKONTROLLER FOR KJØRETØYER TIL PERSONTRANSPORT I GRUPPE M2 OG M3 

9.1.  Dører 

9.1.1.  Inngangs- og utgangsdører Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Virker ikke.  X  

b) Forringet tilstand. 

Vil kunne forårsake skade. 

X 

X 

 

c) Defekt nødbetjening.  X  

d) Fjernkontroll av dører eller varslingsinnretninger 

defekte. 

 X  
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

9.1.2.  Nødutganger Visuell kontroll og kontroll av virkemåte 

(dersom det er relevant). 

a) Virker ikke.  X  

b) Nødutgangsskilter er uleselige. X   

Nødutgangsskilter mangler. X  

c) Hammer til å knuse ruter mangler. X   

d) Tilgang sperret.  X  

9.2.  Avduggings- og avisingsanlegg 

(X)2 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Virker ikke riktig. 

Påvirker sikker drift av kjøretøyet. 

X 

X 

 

b) Utslipp av giftige gasser eller avgasser i førerhuset 

eller kupeen. 

Helsefare for personer om bord. 

 X 

X 

c) Defekt avisingsanlegg (dersom det er påbudt).  X  

9.3.  Ventilasjons- og varmeanlegg 

(X)2 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Virker ikke. 

Helsefare for personer om bord. 

X 

X 

 

b) Utslipp av giftige gasser eller avgasser i førerhuset 

eller kupeen. 

Helsefare for personer om bord. 

 X 

X 

9.4.  Seter 

9.4.1.  Passasjerseter (herunder seter 

for medfølgende personale og 

barnesikringsutstyr dersom det 

er relevant) 

Visuell kontroll Klappseter (dersom det er tillatt) virker ikke automatisk. 

Sperrer en nødutgang. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

9.4.2.  Førersete (tilleggskrav) Visuell kontroll a) Defekt spesialutstyr som for eksempel blendings-

beskyttelse. 

Synsfeltet forringet. 

X 

X 

 

b) Vern av føreren utilstrekkelig. 

Vil kunne forårsake skade. 

X 

X 

 

9.5.  Innvendig lys og GPS-utstyr 

(X)2 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Innretning defekt. 

Virker ikke i det hele tatt. 

X 

X 

 

9.6.  Ganger, arealer for stående 

passasjerer 

Visuell kontroll a) Gulv ikke tilstrekkelig festet. 

Stabilitet påvirket. 

 X 

X 

b) Defekte håndlister eller håndtak. 

Ikke tilstrekkelig festet eller ubrukelige. 

X 

X 

 

9.7.  Trapper og trinn Visuell kontroll og kontroll av virkemåte 

(dersom det er relevant). 

a) Forringet tilstand. X   

Skadet tilstand. X  

Stabilitet påvirket.  X 

b) Foldbare stigtrinn virker ikke riktig.  X  

9.8.  Anlegg for kommunikasjon 

med passasjerer (X)2 

Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. Defekt anlegg. 

Virker ikke i det hele tatt. 

X 

X 

 

9.9.  Meldinger (X)2 Visuell kontroll a) Manglende, uriktig eller uleselig melding. 

Uriktige opplysninger. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

9.10.  Krav til transport av barn (X)2 

9.10.1.  Dører Visuell kontroll Beskyttelse av dører ikke i samsvar med kravene1 til 

denne formen for transport. 

 X  

9.10.2.  Signalutstyr og spesialutstyr Visuell kontroll Signalutstyr eller spesialutstyr mangler. X   

9.11.  Krav til transport av bevegelseshemmede personer (X)2 

9.11.1.  Dører, ramper og heiser Visuell kontroll og kontroll av virkemåte. a) Virker ikke. 

Sikker drift påvirket. 

X 

X 

 

b) Forringet tilstand. 

Stabilitet påvirket, vil kunne forårsake skade. 

X X  

c) Defekt(e) betjeningsinnretning(er). 

Sikker drift påvirket. 

X 

X 

 

d) Defekt(e) varslingsinnretning(er). 

Virker ikke i det hele tatt. 

X 

X 

 

9.11.2.  Sikringsutstyr for rullestol Visuell kontroll og kontroll av virkemåte, 

dersom hensiktsmessig. 

a) Virker ikke. 

Sikker drift påvirket. 

X 

X 

 

b) Forringet tilstand. 

Stabilitet påvirket, vil kunne forårsake skade. 

X 

X 

 

c) Defekt(e) betjeningsinnretning(er). 

Sikker drift påvirket. 

X 

X 
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Punkt Metode Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes Vurdering av mangler 

 Liten Stor Farlig 

9.11.3.  Signalutstyr og spesialutstyr Visuell kontroll Signalutstyr eller spesialutstyr mangler.  X  

(1) Bremsevirkningen i prosent beregnes ved å dividere den samlede bremsekraften som oppnås når bremsen aktiveres med kjøretøyets vekt, eller, når det gjelder en semitrailer, summen av aksellasten og deretter 

multiplisere resultatet med 100. 

(2) Kjøretøygruppene som ikke omfattes av dette direktivs virkeområde, tas med til orientering. 

(3) 48 % for kjøretøyer som ikke er utstyrt med ABS, eller som er typegodkjent før 1. oktober 1991. 

(4) 45 % for kjøretøyer som er registrert etter 1988, eller fra den datoen som er angitt i kravene, dersom denne datoen inntreffer senere. 

(5) 43 % for semitrailere og slepvogner som er registrert etter 1988, eller fra den datoen som er angitt i kravene, dersom denne datoen inntreffer senere. 

(6) 2,2 m/s2 for kjøretøyer i gruppe N1, N2 og N3. 

(7) Typegodkjent i samsvar med direktiv 70/220/EØF, forordning (EF) nr. 715/2007, vedlegg I tabell 1 (Euro 5), direktiv 88/77/EØF og direktiv 2005/55/EF. 

(8) Typegodkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007, vedlegg I tabell 2 (Euro 6), og forordning (EF) nr. 595/2009 (Euro VI). 

(9) Typegodkjent i samsvar med grenseverdiene i rad B avsnitt 5.3.1.4 i vedlegg I til direktiv 70/220/EØF; rad B1, B2 eller C avsnitt 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 88/77/EØF, eller registrert eller tatt i bruk første gang 

etter 1. juli 2008. 

MERKNADER: 

1 «Kravene» er fastsatt ved typegodkjenning på datoen for godkjenning, første gangs registrering eller ibruktaking samt ved ettermonteringsforpliktelser eller ved nasjonal lovgivning i registreringsstaten. Disse 

årsakene til feil gjelder bare dersom det er kontrollert at kravene er oppfylt. 
2 (X) angir punkter som gjelder kjøretøyets tilstand og dets egnethet til bruk på vei, men som ikke anses som vesentlige ved teknisk kontroll. 
3 Med uforsvarlig modifisering menes modifiseringer som er ugunstige for kjøretøyets trafikksikkerhet, eller som har uforholdsmessig negative miljøvirkninger. 

E Det kreves utstyr for kontroll av dette utstyret. 
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VEDLEGG III 

I. Prinsipper for sikring av last 

1.  Lasten skal være sikret slik at den tåler følgende belastninger som oppstår ved akselerasjon/retardasjon av kjøretøyet: 

— I kjøreretningen: 0,8 ganger lastens vekt. 

— Sideveis: 0,5 ganger lastens vekt. 

— Mot kjøreretningen: 0,5 ganger lastens vekt. 

— Sikringen skal generelt hindre at lasten heller eller velter. 

2.  Fordelingen av last skal ta hensyn til største tillatte aksellast samt den nødvendige minste aksellasten innenfor grensene for 

kjøretøyets tillatte totalvekt i samsvar med lovbestemmelsene om kjøretøyers vekt og dimensjoner. 

3.  Ved sikring av last skal det tas hensyn til de gjeldende kravene vedrørende styrken på visse kjøretøykomponenter, for 

eksempel framkarm, sidekarm, bakkarm, støtter og surringspunkter, dersom disse komponentene brukes til sikring av last. 

4.  Til sikring av last kan én eller flere av følgende sikringsmetoder brukes: 

— Låsing. 

— Blokkering (lokalt/generelt). 

— Direkte surring. 

— Surring over toppen. 

5.  Gjeldende standarder: 

Standard Emne 

— EN 12195-1 Beregning av surringskrefter 

— EN 12640 Surringspunkter 

— EN 12642 Styrken til vognkassestruktur 

— EN 12195-2 Sikringsutstyr laget av kunstfiber 

— EN 12195-3 Surringskjettinger 

— EN 12195-4 Ståltausurring 

— ISO 1161, ISO 1496 ISO-container 

— EN 283 Vekselflak 

— EN 12641 Presenninger 

— EUMOS 40511 Stolper — Støtter 

— EUMOS 40509 Transportemballasje 
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II. Kontroll av sikring av last 

1.  Klassifisering av mangler 

Mangler skal klassifiseres i én av følgende grupper: 

— Liten mangel: en liten mangel foreligger når lasten er riktig sikret, men det kan være hensiktsmessig å gi råd om 

sikkerhet. 

— Stor mangel: en stor mangel foreligger når lasten ikke er tilstrekkelig sikret og det kan være mulighet for at lasten eller 

deler av den forskyves eller velter. 

— Farlig mangel: en farlig mangel foreligger når trafikksikkerheten settes direkte i fare på grunn av at lasten eller deler av 

den kan falle av, eller ved en fare som oppstår direkte på grunn av lasten, eller ved en umiddelbar fare for personer. 

Dersom det foreligger flere mangler, klassifiseres transporten i den høyeste mangelgruppen. Dersom transporten har flere 

mangler og de kombinerte virkningene ventes å føre til at manglene forsterker hverandre, skal transporten klassifiseres i 

neste høyere mangelgruppe. 

2.  Kontrollmetoder 

Kontrollmetoden er en visuell vurdering av at det er benyttet hensiktsmessige tiltak i tilstrekkelig grad for å sikre lasten 

og/eller måling av strekkrefter, beregning av sikringens effektivitet og kontroll av sertifikater, dersom det er relevant. 

3.  Vurdering av mangler 

I tabell 1 angis reglene som kan anvendes under en kontroll av sikring av last for å fastslå hvorvidt transporten foregår på 

akseptable vilkår. 

Kategoriseringen av manglene skal i hvert enkelt tilfelle bestemmes på grunnlag av klassifiseringen angitt i avsnitt 1 i dette 

kapittel. 

Verdiene angitt i tabell 1 er retningsgivende og bør ses som en veiledning for å bestemme hvilken gruppe en gitt mangel 

tilhører, på bakgrunn av de spesifikke forholdene — avhengig særlig av lastens art og kontrollørens skjønn. 

Når det gjelder en transport som hører inn under virkeområdet for rådsdirektiv 95/50/EF(1), kan mer spesifikke krav få 

anvendelse. 

Tabell 1 

Punkt Mangler Mangelvurdering 

 Liten Stor Farlig 

A Transportemballasjen gjør det ikke mulig å sikre lasten ordentlig. Etter kontrollørens skjønn. 

B Én eller flere lastenheter er ikke riktig plassert. Etter kontrollørens skjønn. 

C Kjøretøyet er ikke egnet for den lastede lasten (annen mangel enn 

dem som er oppført under punkt 10). 

Etter kontrollørens skjønn. 

D Tydelige mangler ved kjøretøyets overbygning (annen mangel enn 

dem som er oppført under punkt 10). 

Etter kontrollørens skjønn. 

10 Kjøretøyets egnethet 

  

(1) Rådsdirektiv 95/50/EF av 6. oktober 1995 om ensartede framgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods (EFT L 249 av 

17.10.1995, s. 35). 
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Punkt Mangler Mangelvurdering 

 Liten Stor Farlig 

10.1. Framvegg (dersom den brukes til sikring av last) 

10.1.1. Rustskader eller deformasjoner som svekker deler 

Sprekk i del som kan påvirke lasterommets funksjon 

 x 

x 

10.1.2. Utilstrekkelig styrke (sertifikat eller etikett, dersom det er relevant) 

Utilstrekkelig høyde i forhold til den lasten som fraktes 

 x 

x 

10.2. Sidevegger (dersom de brukes til sikring av last) 

10.2.1. Rustskader eller deformasjoner som svekker deler; hengsler eller låser 

ikke i god nok stand 

Del sprukket; hengsler eller låser mangler eller virker ikke 

 x 

x 

10.2.2. For svak laststøtte (sertifikat eller etikett, dersom det er relevant) 

Utilstrekkelig høyde i forhold til den lasten som fraktes 

 x 

x 

10.2.3. Bord i sidevegg ikke i god nok stand 

Del sprukket 

 x 

x 

10.3. Bakvegg (dersom den brukes til sikring av last) 

10.3.1. Rustskader eller deformasjoner som svekker deler; hengsler eller låser 

ikke i god nok stand 

Del sprukket; hengsler eller låser mangler eller virker ikke 

 x 

x 

10.3.2. Utilstrekkelig styrke (sertifikat eller etikett, dersom det er relevant) 

Utilstrekkelig høyde i forhold til den lasten som fraktes 

 x 

x 

10.4. Støtter (dersom de brukes til sikring av last) 

10.4.1. Rustskader eller deformasjoner som svekker deler, eller utilstrekkelig 

festing til kjøretøyet 

Del sprukket; festing til kjøretøyet ustabil 

 x 

x 

10.4.2. Utilstrekkelig styrke eller konstruksjon 

Utilstrekkelig høyde i forhold til den lasten som fraktes 

 x 

x 

10.5. Surringspunkter (dersom de brukes til sikring av last) 

10.5.1. Utilstrekkelig stand eller konstruksjon 

Ikke i stand til å tåle påkrevde surringskrefter 

 x 

x 
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Punkt Mangler Mangelvurdering 

 Liten Stor Farlig 

10.5.2. Utilstrekkelig antall 

Utilstrekkelig antall til å tåle påkrevde surringskrefter 

 x 

x 

10.6. Påkrevde særlige innretninger (dersom de brukes til sikring av last) 

10.6.1. Utilstrekkelig stand eller skadet 

Del sprukket; ikke i stand til å tåle fastholdingskreftene 

 x 

x 

10.6.2. Ikke egnet for den lasten som fraktes 

Mangler 

 x 

x 

10.7. Gulv (dersom det brukes til sikring av last) 

10.7.1. Utilstrekkelig stand eller skadet 

Del sprukket; ikke i stand til å bære lasten 

 x 

x 

10.7.2. Utilstrekkelig belastningsklasse 

Ikke i stand til å bære lasten 

 x 

x 

20. Sikringsmetoder 

20.1. Låsing, blokkering og direkte surring 

20.1.1. Direkte festing av lasten (blokkering) 

20.1.1.1. For stor avstand framover til framvegg, dersom den brukes til direkte 

sikring av last 

Mer enn 15 cm og fare for gjennomtrenging av vegg 

 x 

x 

20.1.1.2. For stor sideveis avstand til sidevegg, dersom den brukes til direkte 

sikring av last 

Mer enn 15 cm og fare for gjennomtrenging av vegg 

 x 

x 

20.1.1.3. For stor avstand bakover til bakvegg, dersom den brukes til direkte 

sikring av last 

Mer enn 15 cm og fare for gjennomtrenging av vegg 

 x 

x 

20.1.2. Sikringsutstyr som surringsskinner, sperrebjelker, lekter og kiler foran, på sidene og bak 

20.1.2.1. Feilaktig festing til kjøretøyet x   

Utilstrekkelig festing x  

Ikke i stand til å tåle fastholdingskreftene, løs  x 
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Punkt Mangler Mangelvurdering 

 Liten Stor Farlig 

20.1.2.2. Feilaktig sikring x   

Utilstrekkelig sikring x  

Helt uten virkning  x 

20.1.2.3. Sikringsutstyret er ikke tilstrekkelig egnet 

Sikringsutstyret er helt uegnet 

 x 

x 

20.1.2.4. Den valgte metoden for å sikre lasten er ikke optimal 

Den valgte metoden er helt utilstrekkelig 

 x 

x 

20.1.3. Direkte sikring med nett og presenninger 

20.1.3.1. Tilstanden til nett og presenninger (etikett mangler eller er skadet, 

men utstyret er fortsatt i god stand) 

x   

Lastsikringsinnretninger er skadet x 

Lastsikringsinnretninger er alvorlig forringet og ikke lenger egnet til 

bruk 

 x 

20.1.3.2. Nett og presenninger er ikke sterke nok 

Tåler mindre enn 2/3 av påkrevde fastholdingskrefter 

 x 

x 

20.1.3.3. Nett og presenninger er ikke festet godt nok 

Festingen tåler mindre enn 2/3 av påkrevde fastholdingskrefter 

 x 

x 

20.1.3.4. Nett og presenninger er ikke tilstrekkelig egnet til sikring av lasten 

Fullstendig uegnet 

 x 

x 

20.1.4. Atskillelse og polstring av lasteenheter eller frirom 

20.1.4.1. Atskillelses- og polstringsenheten er uegnet 

For store atskillelses- eller frirom 

 x 

x 

20.1.5. Direkte surring (horisontal, tverrgående og diagonal surring samt kjedesurring og fjærbelastet surring) 

20.1.5.1. Den påkrevde sikringsstyrken er utilstrekkelig 

Mindre enn 2/3 av påkrevd styrke 

 x 

x 

20.2. Sikring med friksjonslås 

20.2.1. Oppnå påkrevd sikringsstyrke 
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Punkt Mangler Mangelvurdering 

 Liten Stor Farlig 

20.2.1.1. Den påkrevde sikringsstyrken er utilstrekkelig 

Mindre enn 2/3 av påkrevd styrke 

 x 

x 

20.3. Lastsikringsinnretninger som er brukt 

20.3.1. Lastsikringsinnretninger er uegnede 

Fullstendig uegnet innretning 

 x 

x 

20.3.2. Etikett (f.eks. plate/tilhenger) mangler eller er skadet, men utstyret er 

fortsatt i god stand 

Etikett (f.eks. plate/tilhenger) mangler eller er skadet, men utstyret er 

betydelig forringet 

x x  

20.3.3. Lastsikringsinnretninger er skadet 

Lastsikringsinnretninger er alvorlig forringet og ikke lenger egnet til 

bruk 

 x 

x 

20.3.4. Surringsvinsjer brukt feilaktig 

Defekte surringsvinsjer 

 x 

x 

20.3.5. Feil bruk av lastsikring (f.eks. manglende kantbeskyttelser) 

Lastsikringsinnretninger er defekte (f.eks. knuter) 

 x 

x 

20.3.6. Festing av lastsikringsinnretninger er uhensiktsmessig 

Mindre enn 2/3 av påkrevd styrke 

 x 

x 

20.4. Tilleggsutstyr (f.eks. sklihindrende matter, kantbeskyttelse, kantskinner) 

20.4.1. Det er brukt uegnet utstyr x   

Det er brukt feil eller defekt utstyr x  

Utstyret som er brukt, er fullstendig uegnet  x 

20.5. Transport av bulklast, lett og løst materiale 

20.5.1. Bulklast blåser av under transport med kjøretøyet på vei og forstyrrer 

sannsynligvis trafikken 

Utgjør en fare for trafikken 

 x 

x 

20.5.2. Bulklast er ikke tilstrekkelig sikret 

Tap av last utgjør en fare for trafikken 

 x 

x 
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Punkt Mangler Mangelvurdering 

 Liten Stor Farlig 

20.5.3. Tildekking av lett gods mangler 

Tap av last utgjør en fare for trafikken 

 x 

x 

20.6. Transport av rundtømmer 

20.6.1. Transportmaterialet (tømmerstokker) er delvis løst   x 

20.6.2. Lasteenhetens sikringsstyrke er utilstrekkelig 

Mindre enn 2/3 av påkrevd styrke 

 x 

x 

30. Lasten er helt usikret   x 
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VEDLEGG IV 

(forsiden) 

MØNSTER FOR RAPPORT FRA MER INNGÅENDE UTEKONTROLL MED EN LISTE OVER KONTROLLPUNKTER 

1. Kontrollsted  ................................................................................................................................................................................  

2. Dato  ...........................................................................................................................................................................................  

3. Tidspunkt  ...................................................................................................................................................................................  

4. Kjøretøyets nasjonalitetsbokstaver og registreringsnummer  .......................................................................................................  

5. Kjøretøyets understellsnummer (VIN)  ........................................................................................................................................  

6. Kjøretøygruppe: 

a) N2
(a) 

(3,5-12 t)  

b) N3
(a)

 (over 12 t)  

c) O3
(a)

 (3,5-12 t)  

d) O4
(a)

 (over 10 t)  

e) M2
(a)

 (> 9 seter
(b)

 opptil 5 t)  

e) M3
(a)

 (> 9 seter
(b)

 over 5 t)  

g) T5  

h) Annen kjøretøygruppe:  

(gi nærmere opplysninger) 

7. Kilometerstand på kontrolltidspunktet 

8. Foretak som utfører transporten 

a) Navn og adresse  .................................................................................................................................................................  

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

b) Nummer på fellesskapslisensen
(c)

 (forordning (EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009 .....................................................  

9. Førerens navn  ...........................................................................................................................................................................  
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10. Liste over kontrollpunkter 

  Kontrollert
(d)

 Ikke godkjent
(e)

 

0) Identifikasjon
(f)

   

1) Bremseanlegg
(f)

   

2) Styring
(f)

   

3) Sikt
(f)

   

4) Lysutstyr og elektrisk anlegg
(f)

   

5) Aksler, hjul, dekk, hjuloppheng
(f)

   

6) Understell og understellsutstyr
(f)

   

7) Annet utstyr, herunder fartsskriver og hastighetsbegrenser
(f)

   

8) Skadevirkninger, herunder utslipp og spill av drivstoff og/eller olje
(f)

   

9) Tilleggskontroller for kjøretøyer i gruppe M2 og M3
(f)

   

10) Sikring av last
(f)

   

11. Resultat av kontrollen: 

Godkjent  

Ikke godkjent  

Forbud mot å bruke eller begrenset bruk av kjøretøyet, som har alvorlige mangler  

12. Annet/merknader: .....................................................................................................................................................................  

13. Myndighet/tjenestemann eller kontrollør som har utført kontrollen 

Underskrift: 

Vedkommende myndighet/tjenestemann eller kontrollør Fører 

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

Merknader: 

(a) Kjøretøygruppe i samsvar med artikkel 2 i direktiv 2014/47/EU. 

(b) Antall seter, herunder førersetet (punkt S.1 i vognkortet). 

(c) Dersom det foreligger. 

(d) «Kontrollert» innebærer at minst ett eller flere av kontrollpunktene i denne gruppen, som oppført i vedlegg II eller III til direktiv 2014/47/EU, er 

kontrollert, og at det er funnet små eller ingen mangler. 

(e) Ikke godkjente punkter med store eller farlige mangler angitt på baksiden. 

(f) Kontrollmetoder og vurdering av mangler i samsvar med vedlegg II eller III til direktiv 2014/47/EU. 
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(baksiden) 

0.  IDENTIFIKASJON AV 

KJØRETØYET 

0.1.  Kjennemerker 

0.2.  Kjøretøyets understells-

nummer/serienummer 

1.  BREMSEANLEGG 

1.1.  Mekanisk tilstand og 

virkemåte 

1.1.1  Driftsbremsens 

pedalaksel 

1.1.2.  Pedalens tilstand og 

bremsepedalens 

vandring 

1.1.3.  Vakuumpumpe eller 

kompressor og 

beholdere 

1.1.4.  Varselsignal eller 

manometer for lavt trykk 

1.1.5.  Håndbetjent 

bremseventil 

1.1.6.  Parkeringsbrems, 

betjeningsarm, 

låseinnretning for 

parkeringsbrems, 

elektronisk 

parkeringsbrems 

1.1.7.  Bremseventiler (fotven-

tiler, avlastningsventiler, 

regulatorer) 

1.1.8.  Koplinger for 

tilhengerbrems 

(elektriske og 

pneumatiske) 

1.1.9.  Akkumulator, trykkluft-

beholder 

1.1.10.  Bremsekraftforsterker, 

hovedsylinder (hydrau-

liske anlegg) 

1.1.11.  Bremserør 

1.1.12.  Bremseslanger 

1.1.13.  Bremsebelegg og 

bremseklosser 

1.1.14.  Bremsetromler, 

bremseskiver 

1.1.15.  Bremsekabler, stag, 

armer, forbindelsesledd 

1.1.16.  Bremsesylindrer 

(herunder fjærbremser 

og hydrauliske 

sylindrer) 

1.1.17.  Lastavhengig 

bremsekraftregulator 

1.1.18.  Justeringsinnretninger 

og slitasjevarslere 

1.1.19.  Mellomakselbremse-

anlegg (dersom 

montert eller påkrevd) 

1.1.20.  Automatisk aktivering 

av tilhengerbremser 

1.1.21.  Hele bremseanlegget 

1.1.22.  Prøveuttak 

1.1.23.  Påløpsbrems 

1.2.  Driftsbremsens ytelse 

og virkning 

1.2.1.  Ytelse 

1.2.2.  Bremsevirkning  

1.3.  Nødbremsens ytelse 

og virkning 

1.3.1.  Ytelse 

1.3.2.  Bremsevirkning 

1.4.  Parkeringsbremsens 

ytelse og virkning 

1.4.1.  Ytelse 

1.4.2.  Bremsevirkning 

1.5.  Mellomakselbremse-

anleggets bremse-

virkning 

1.6.  Blokkeringsfrie 

bremser 

1.7.  Elektronisk bremse-

anlegg (EBS) 

1.8.  Bremsevæske 

2.  STYRING 

2.1.  Mekanisk tilstand 

2.1.1.  Styreinnretningens 

tilstand 

2.1.2.  Innfesting av 

styresnekke 

2.1.3.  Styremekanismens 

tilstand 

2.1.4.  Styremekanismens 

virkemåte 

2.1.5.  Servostyring 

2.2.  Ratt, rattstamme og 

styre 

2.2.1.  Rattets tilstand 

2.2.2.  Rattstamme og 

styredempere 

2.3.  Dødgang 

2.4 Hjulinnstilling 

2.5 Svingskive på 

tilhengerens styrende 

aksel 

2.6.  Elektronisk 

servostyring (EPS) 

3.  SIKT 

3.1 Synsfelt 

3.2.  Vinduenes tilstand 

3.3.  Speil 

3.4.  Vindusviskere 

3.5.  Vindusspylere 

3.6.  Avduggingsanlegg 

4.  LYKTER, REFLEKS-

INNRETNINGER OG 

ELEKTRISK UTSTYR 

4.1.  Frontlykter 

4.1.1.  Tilstand og virkemåte 

4.1.2.  Innstilling 

4.1.3.  Brytere 

4.1.4.  Samsvar med kravene 

4.1.5.  Nivelleringsinnretning 

4.1.6.  Lyktespyler 

4.2.  Lykter for marke-

ringslys foran og bak, 

lykter for sidemarke-

ringslys, lykter for 

toppmarkeringslys og 

lykter for kjørelys 

4.2.1.  Tilstand og virkemåte 

4.2.2.  Brytere 

4.2.3.  Samsvar med kravene 

4.3.  Lykter for stopplys 

4.3.1.  Tilstand og virkemåte 

4.3.2.  Brytere 

4.3.3.  Samsvar med kravene 

4.4.  Lykter for retningslys 

og lykter for 

nødsignallys 

4.4.1.  Tilstand og virkemåte 

4.4.2.  Brytere 

4.4.3.  Samsvar med kravene 

4.4.4.  Blinkfrekvens 

4.5.  Lykter for tåkelys foran 

og bak 

4.5.1.  Tilstand og virkemåte 

4.5.2.  Innstilling 

4.5.3.  Brytere 

4.5.4.  Samsvar med kravene 

4.6.  Lykter for ryggelys 

4.6.1.  Tilstand og virkemåte 

4.6.2.  Samsvar med kravene 

4.6.3.  Brytere 

4.7.  Lykt for kjennemerke 

bak 

4.7.1.  Tilstand og virkemåte 

4.7.2.  Samsvar med kravene 

4.8.  Refleksinnretninger, 

synlighetsmerking og 

kjennemerker bak 

4.8.1.  Tilstand 

4.8.2.  Samsvar med kravene 

4.9.  Påbudte signalinn-

retninger for lysutstyr 

4.9.1.  Tilstand og virkemåte 

4.9.2.  Samsvar med kravene 

4.10.  Elektriske forbindelser 

mellom trekkvogn og 

tilhenger eller 

semitrailer 

4.11.  Elektrisk ledningsnett 

4.12.  Ikke-påbudte lykter og 

refleksinnretninger 

4.13.  Batteri 
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5.  AKSLER, HJUL, DEKK 

OG HJULOPPHENG 

5.1.  Aksler 

5.1.1.  Aksler 

5.1.2.  Hjulspindel 

5.1.3.  Hjullager 

5.2.  Hjul og dekk 

5.2.1.  Hjulnav 

5.2.2.  Hjul 

5.2.3.  Dekk 

5.3.  Hjuloppheng 

5.3.1.  Fjærer og stabilisator 

5.3.2.  Støtdempere 

5.3.3.  Bærearmer, 

opphengsarmer 

5.3.4.  Opphengskuler og ledd 

5.3.5.  Luftfjæring 

6.  UNDERSTELL OG 

UNDERSTELLS-

UTSTYR 

6.1.  Understell eller ramme 

og utstyr 

6.1.1.  Generell tilstand 

6.1.2.  Eksosrør og 

lyddempere 

6.1.3.  Drivstofftank og -rør 

(herunder drivstofftank 

til oppvarming og rør) 

6.1.4.  Støtfangere, sidevern 

og underkjøringshinder 

bak 

6.1.5.  Reservehjulsholder 

6.1.6.  Koplings- og 

slepeinnretninger 

6.1.7.  Drivverk 

6.1.8.  Motorfester 

6.1.9.  Motoreffekt 

6.2.  Førerhus og karosseri 

6.2.1.  Tilstand 

6.2.2.  Innfesting 

6.2.3.  Dører og dørlåser 

6.2.4.  Gulv 

6.2.5.  Førersete 

6.2.6.  Andre seter 

6.2.7.  Betjeningsinnretninger 

6.2.8.  Stigtrinn 

6.2.9.  Annet innvendig og 

utvendig tilbehør og 

utstyr 

6.2.10 Skvettskjermer 

(vinger), avskjerm-

ingsinnretninger 

7.  ANNET UTSTYR 

7.1.  Bilbelter/låser og 

sikringsutstyr 

7.1.1.  Sikker montering av 

bilbelter/beltelåser 

7.1.2.  Bilbelters/beltelåsers 

tilstand 

7.1.3.  Kraftbegrenser for 

bilbelte 

7.1.4.  Bilbeltestrammere 

7.1.5.  Kollisjonspute 

7.1.6.  SRS-systemer 

7.2.  Brannslokkingsapparat 

7.3.  Låser og 

tyverisikringsinnretning 

7.4 Varseltrekant 

7.5 Førstehjelpsskrin 

7.6 Stoppeklosser til hjul 

(kiler) 

7.7.  Lydsignal 

7.8.  Hastighetsmåler 

7.9.  Fartsskriver 

7.10 Hastighetsbegrenser 

7.11.  Kilometerteller 

7.12.  Elektronisk stabilitets-

kontroll (ESC) 

8.  SKADEVIRKNINGER 

8.1 Støydempingsanlegg 

8.2.  Avgassutslipp 

8.2.1.  Utslipp fra motorer 

med elektrisk tenning 

8.2.1.1.  Utstyr for kontroll av 

avgassutslipp 

8.2.1.2.  Gassutslipp 

8.2.2.  Utslipp fra motorer 

med kompresjons-

tenning 

8.2.2.1.  Utstyr for kontroll av 

avgassutslipp 

8.2.2.2.  Røyktetthet (opasitet) 

8.4.  Andre punkter knyttet 

til miljøet 

8.4.1.  Væskelekkasjer 

9.  TILLEGGS-

KONTROLLER FOR 

KJØRETØYER TIL 

PERSON-

TRANSPORT I 

GRUPPE M2 OG M3 

9.1.  Dører 

9.1.1.  Inngangs- og 

utgangsdører 

9.1.2.  Nødutganger 

9.2.  Avduggings- og 

avisingsanlegg 

9.3.  Ventilasjons- og 

varmeanlegg  

9.4.  Seter 

9.4.1 Passasjerseter 

9.4.2.  Førersete 

9.5.  Innvendig lys og GPS-

utstyr 

9.6.  Ganger, arealer for 

stående passasjerer 

9.7.  Trapper og trinn 

9.8.  Anlegg for kommuni-

kasjon med passasjerer 

9.10 Krav til transport av 

barn  

9.10.1.  Dører 

9.10.2.  Signalutstyr og 

spesialutstyr 

9.11.  Krav til transport av 

bevegelseshemmede 

personer 

9.11.1.  Dører, ramper og heiser 

9.11.2.  Sikringsutstyr for 

rullestol 

9.11.3.  Signalutstyr og 

spesialutstyr 
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VEDLEGG V 

STANDARDSKJEMA FOR RAPPORTERING TIL KOMMISJONEN 

Standardskjemaet skal utarbeides i et format som kan behandles og oversendes elektronisk ved hjelp av standard 

kontorprogramvare. 

Hver medlemsstat skal utarbeide 

— én oversiktstabell, og 

— for hver registreringsstat for kjøretøyer som har gjennomgått en mer inngående kontroll, en separat detaljert tabell med 

opplysninger om kontrollerte og påviste mangler for hver kjøretøygruppe. 
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Oversiktstabell 

over alle (innledende og mer inngående) kontroller 

 Rapporterende medlemsstat f.eks. Belgia Rapporteringsperiode år [X] til år [X+1] 

 

Kjøretøygruppe: N2 N3 M2 M3 O3 O4 T5 
Andre grupper 

(valgfritt) 
I alt 

Registreringsstat 
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Belgia                   

Bulgaria                   

Den tsjekkiske republikk                   

Danmark                   

Tyskland                   

Estland                   

Irland                   

Hellas                   

Spania                   

Frankrike                   

Kroatia                   

Italia                   

Kypros                   
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Kjøretøygruppe: N2 N3 M2 M3 O3 O4 T5 
Andre grupper 

(valgfritt) 
I alt 

Registreringsstat 

A
n

ta
ll

 

k
o
n

tr
o

ll
er

te
 

k
jø

re
tø

y
er

 

A
n

ta
ll

 i
k

k
e 

g
o
d
k

je
n
te

 

k
jø

re
tø

y
er

(1
) 

A
n

ta
ll

 

k
o
n

tr
o

ll
er

te
 

k
jø

re
tø

y
er

 

A
n

ta
ll

 i
k

k
e 

g
o
d
k

je
n
te

 

k
jø

re
tø

y
er

 

A
n

ta
ll

 

k
o
n

tr
o

ll
er

te
 

k
jø

re
tø

y
er

 

A
n

ta
ll

 i
k

k
e 

g
o
d
k

je
n
te

 

k
jø

re
tø

y
er

 

A
n

ta
ll

 

k
o
n

tr
o

ll
er

te
 

k
jø

re
tø

y
er

 

A
n

ta
ll

 i
k

k
e 

g
o
d
k

je
n
te

 

k
jø

re
tø

y
er

 

A
n

ta
ll

 

k
o
n

tr
o

ll
er

te
 

k
jø

re
tø

y
er

 

A
n

ta
ll

 i
k

k
e 

g
o
d
k

je
n
te

 

k
jø

re
tø

y
er

 

A
n

ta
ll

 

k
o
n

tr
o

ll
er

te
 

k
jø

re
tø

y
er

 

A
n

ta
ll

 i
k

k
e 

g
o
d
k

je
n
te

 

k
jø

re
tø

y
er

 

A
n

ta
ll

 

k
o
n

tr
o

ll
er

te
 

k
jø

re
tø

y
er

 

A
n

ta
ll

 i
k

k
e 

g
o
d
k

je
n
te

 

k
jø

re
tø

y
er

 

A
n

ta
ll

 

k
o
n

tr
o

ll
er

te
 

k
jø

re
tø

y
er

 

A
n

ta
ll

 i
k

k
e 

g
o
d
k

je
n
te

 

k
jø

re
tø

y
er

 

A
n

ta
ll

 

k
o
n

tr
o

ll
er

te
 

k
jø

re
tø

y
er

 

A
n

ta
ll

 i
k

k
e 

g
o
d
k

je
n
te

 

k
jø

re
tø

y
er

 

Latvia                   

Litauen                   

Luxembourg                   

Ungarn                   

Malta                   

Nederland                   

Østerrike                   

Polen                   

Portugal                   

Romania                   

Slovenia                   

Slovakia                   

Finland                   

Sverige                   

Det forente kongerike                   

Albania                   

Andorra                   
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Kjøretøygruppe: N2 N3 M2 M3 O3 O4 T5 
Andre grupper 

(valgfritt) 
I alt 

Registreringsstat 
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Armenia                   

Aserbajdsjan                   

Hviterussland                   

Bosnia-Hercegovina                   

Georgia                   

Kasakhstan                   

Liechtenstein                   

Monaco                   

Montenegro                   

Norge                   

Republikken Moldova                   

Den russiske føderasjon                   

San Marino                   

Serbia                   

Sveits                   

Tadsjikistan                   

Tyrkia                  Tyrkia 
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Kjøretøygruppe: N2 N3 M2 M3 O3 O4 T5 
Andre grupper 

(valgfritt) 
I alt 

Registreringsstat 
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Turkmenistan                   

Ukraina                   

Usbekistan                   

Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

                  

Andre tredjestater 

(gi nærmere opplysninger) 

                  

(1) Ikke godkjente kjøretøyer med store eller farlige mangler i samsvar med vedlegg IV. 
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Resultater fra mer inngående kontroller 

Rapporterende medlemsstat: f.eks. Belgia 

Navn på rapporterende medlemsstat 

Registreringsstat: f.eks. Bulgaria TIDSROM: fra 01/år [x] til 12/år [x+1] 

Kjøretøyets registreringsstat 

 

Kjøretøygruppe: 

N2 N3 M2 M3 O3 O4 T5 
Andre grupper 

(valgfritt) 
I alt 
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Opplysninger om defekter 

 Kontrol-

lert 

Ikke 

godkjent 

Kontrol-

lert 

Ikke 

godkjent 

Kontrol-

lert 

Ikke 

godkjent 

Kontrol-

lert 

Ikke 

godkjent 

Kontrol-

lert 

Ikke 

godkjent 

Kontrol-

lert 

Ikke 

godkjent 

Kontrol-

lert 

Ikke 

godkjent 

Kontrol-

lert 

Ikke 

godkjent 

Kontrol-

lert 

Ikke 

godkjent 

0)  Identifikasjon                   

1)  Bremseanlegg                   

2)  Styring                   

3)  Sikt                   

4)  Lysutstyr og elektrisk 

anlegg 

                  

5)  Aksler, hjul, dekk, 

hjuloppheng 
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Kjøretøygruppe: 

N2 N3 M2 M3 O3 O4 T5 
Andre grupper 

(valgfritt) 
I alt 
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Samlet antall mangler                   

(1) Ikke godkjente kjøretøyer med store eller farlige mangler i samsvar med vedlegg IV. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1161/2014 

av 30. oktober 2014 

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av 

fartsskriver innen veitransport(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport(1), 

særlig artikkel 17, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Vedlegg I B til forordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport fastsetter de tekniske 

spesifikasjonene for konstruksjon, prøving, installasjon og ettersyn av digitale fartsskrivere. 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2009(2) ble det innført en adapter som en midlertidig løsning inntil  

31. desember 2013 for å gjøre det mulig å installere fartsskrivere som er i samsvar med vedlegg I B til forordning (EØF) 

nr. 3821/85, i kjøretøyer av type M1 og N1. 

3) Forordning (EØF) nr. 3821/85 er blitt erstattet av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014(3), som 

regelverksprosessen ble avsluttet for 15. januar 2014. 

4) I betraktning 5 i forordning (EU) 165/2014 fastsettes det at Kommisjonen vil vurdere å forlenge gyldighetstiden for 

adapteren for kjøretøyer i gruppe M1 og N1 til 2015 og overveie nærmere en langsiktig løsning for kjøretøyer i gruppe 

M1 og N1 innen 2015. 

5) I kommisjonsmeldingen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen 

om digitale fartsskrivere: plan for framtidig virksomhet(4), som ledsaget forslaget til forordning (EU) nr. 165/2014, er det 

fastsatt et tidsrom på to år til utarbeiding og vedtakelse av vedlegg og tillegg etter vedtakelsen av forordning (EU) 

nr. 165/2014. 

6) En permanent løsning med hensyn til adapteren bør fastsettes i de tekniske spesifikasjonene i forordning (EU) 

nr. 165/2014. I samsvar med prinsippet om berettiget forventning bør derfor muligheten for å bruke adaptere i 

kjøretøyer av type M1 og N1 forlenges i det minste til de tekniske vedleggene og tilleggene er vedtatt. 

7) I betraktning av at krav 172 utløp 31. desember 2013, bør forlengelsen av løsningen med adapter gjelde med 

tilbakevirkende kraft fra nevnte dato. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 i forordning (EØF) 

nr. 3821/85 — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 31.10.2014, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

4.8.2016, s. 61. 

(1) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2009 av 23. januar 2009 om niende tilpasning til den tekniske utvikling av rådsforordning (EØF) 

nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport (EUT L 21 av 24.1.2009, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1). 

(4) KOM(2011) 454 endelig. 

2019/EØS/77/53 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg I B til forordning (EØF) nr. 3821/85 gjøres følgende endringer: 

I del I Definisjoner bokstav rr) første strekpunkt erstattes datoen 31. desember 2013 med 31. desember 2015. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 30. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/10 

av 6. januar 2015 

om kriterier for søkere om jernbaneinfrastrukturkapasitet og om oppheving av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 870/2014(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om opprettelse av et felles europeisk 

jernbaneområde(1), særlig artikkel 41 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 41 nr. 2 i direktiv 2012/34/EU gir infrastrukturforvaltere mulighet til å stille krav til søkere for å sikre at deres 

berettigede forventninger om framtidige inntekter og utnytting av infrastrukturen kan oppfylles.  

2) Disse kravene bør være rimelige, åpne og ikke innebære forskjellsbehandling. De kan bare inneholde bestemmelser om 

en finansiell garanti som ikke bør overstige et hensiktsmessig nivå som skal stå i forhold til forventet virksomhetsnivå, 

og en forsikring med hensyn til søkerens evne til å utarbeide bud på infrastrukturkapasitet i samsvar med reglene. 

3) Finansielle garantier kan ha form av forskuddsbetalinger eller garantier fra finansinstitusjoner.  

4) Ved vurdering av hvor hensiktsmessige kravene nevnt i artikkel 41 nr. 2 i direktiv 2012/34/EU er, bør det tas hensyn til 

det faktum at infrastrukturen til konkurrerende transporttyper, for eksempel vei- og lufttransport, skipsfart og innlands 

vannveier, ofte ikke er pålagt brukerbetaling og følgelig heller ikke finansielle garantier. For å sikre rettferdig 

konkurranse mellom transporttypene bør finansielle garantier begrenses til det som er absolutt nødvendig både med 

hensyn til nivå og varighet.  

5) Disse finansielle garantiene er hensiktsmessige bare dersom de er nødvendige for å forsikre infrastrukturforvalteren om 

framtidige inntekter og utnytting av infrastrukturen. Med tanke på at infrastrukturforvaltere kan stole på kontrollene av 

og tilsynet med jernbaneforetakenes økonomiske evne i henhold til framgangsmåten for utstedelse av lisenser i samsvar 

med kapittel III i direktiv 2012/34/EU, særlig artikkel 20 i nevnte direktiv, er behovet for finansielle garantier ytterligere 

redusert. 

6) Prinsippet om likebehandling gjelder for disse garantiene, og derfor bør det ikke skilles mellom kravene til garantier til 

privateide og offentlig eide søkere.  

7) Garantiene bør stå i forhold til den risikoen som søkeren utsetter infrastrukturforvalteren for i de forskjellige fasene av 

kapasitetstildelingen. Risikoen antas generelt å være lav så lenge kapasiteten kan tildeles på nytt til andre jern-

baneforetak. 

8) En garanti det søkes om i forbindelse med utarbeiding av bud som er i samsvar med reglene, kan anses å være rimelig, 

åpen og ikke innebære forskjellsbehandling bare dersom infrastrukturforvalteren definerer klare og oversiktlige regler 

for utarbeiding av søknader om kapasitet i netterklæringen, og tilbyr søkerne nødvendige støtteverktøy. Ettersom det før 

søkeprosessen ikke er mulig på en objektiv måte å fastslå evnen til å utarbeide bud som er i samsvar med reglene, kan 

slik manglende evne fastslås etter denne prosessen bare når en søker gjentatte ganger har unnlatt å gi slike bud eller gi 

infrastrukturforvalteren nødvendige opplysninger. Søkeren bør være ansvarlig for denne unnlatelsen, som medfører en 

sanksjon som innebærer at søkeren utelukkes fra å kunne søke om et bestemt ruteleie.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2015, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 62. 

(1) EUT L 343 av 14.12.2012, s. 32. 

2019/EØS/77/54 
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9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 870/2014(1) ble ved en feil vedtatt i en annen versjon enn den som 

komiteen hadde avgitt en positiv uttalelse om. Gjennomføringsforordning (EU) nr. 870/2014 bør derfor oppheves. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 62 nr. 1 i direktiv 

2012/34/EU. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes de kravene som en infrastrukturforvalter kan stille med hensyn til finansielle garantier for å 

sikre at dens berettigede forventninger om framtidige inntekter kan oppfylles uten å overstige et nivå som står i forhold til 

forventet virksomhetsnivå hos søkeren. Kravene omfatter særlig vilkårene for når det kan kreves en garanti eller en 

forskuddsbetaling, samt den finansielle garantiens nivå og varighet. I tillegg fastsettes det ved denne forordning visse nærmere 

regler med hensyn til kriteriene for å vurdere en søkers evne til å utarbeide bud på infrastrukturkapasitet i samsvar med reglene. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

«finansiell garanti» a) forskuddsbetalinger for å redusere og forutse framtidige forpliktelser om å betale infrastrukturavgifter eller 

b) kontraktsregulerte ordninger der en finansinstitusjon, for eksempel en bank, forplikter seg til å sikre at slike betalinger blir utført 

ved forfall.  

Artikkel 3 

Vilkår for finansielle garantier 

1. Søkeren kan velge å oppfylle en forespørsel om finansiell garanti i form av enten forskuddsbetaling eller en kontraktsregulert 

ordning i henhold til artikkel 2. Dersom en søker foretar forskuddsbetaling av infrastrukturavgifter, skal infrastrukturforvalteren 

ikke samtidig be om andre finansielle garantier for samme forventede virksomhet.  

2. Infrastrukturforvalteren kan be om at søkere stiller finansielle garantier dersom en kredittvurdering av søkeren viser at 

vedkommende kan få vanskeligheter med å foreta regelmessige betalinger av infrastrukturavgifter. Infrastrukturforvalteren skal, 

dersom det er relevant, nevne slike kredittvurderinger i avsnittet om avgiftsprinsipper i sin netterklæring. Infrastrukturforvalteren 

skal bygge sin forespørsel om finansiell garanti på vurderinger som er høyst to år gamle, gitt av et kredittvurderingsbyrå eller et 

annet profesjonelt vurderingsorgan eller organ som vurderer kredittverdighet.  

3. Infrastrukturforvalteren skal ikke be om finansiell garanti  

a) fra det utpekte jernbaneforetaket dersom det allerede er stilt eller betalt en finansiell garanti av søkeren, som ikke er et 

jernbaneforetak, for å dekke framtidige betalinger av samme forventede virksomhet, 

b) dersom infrastrukturavgiften skal betales direkte til infrastrukturforvalteren av en vedkommende myndighet i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007(2). 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 870/2014 av 11. august 2014 om kriterier for søkere om jernbaneinfrastrukturkapasitet 

(EUT L 239 av 12.8.2014, s. 11). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70 (EUT L 315 av 3.12.2007, s. 1). 
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Artikkel 4 

Finansielle garantiers nivå og varighet 

1. Nivået på de finansielle garantiene fra én og samme søker skal ikke overstige det anslåtte avgiftsbeløpet for to måneders 

togdrift i henhold til søknaden.  

2. En infrastrukturforvalter skal ikke kreve at en finansiell garanti trer i kraft eller betales mer enn ti dager før den første 

dagen i den måneden som jernbaneforetaket starter togdriften som den finansielle garantien skal dekke infrastrukturavgiftene 

for. Dersom kapasiteten tildeles etter dette tidspunktet, kan infrastrukturforvalteren be om at den finansielle garantien stilles 

med kort varsel. 

Artikkel 5 

Evne til å utarbeide bud på infrastrukturkapasitet i samsvar med reglene 

Infrastrukturforvalteren skal ikke avslå en søknad om et bestemt ruteleie med begrunnelse i mangel på forsikring om evnen til å 

utarbeide bud på infrastrukturkapasitet i samsvar med reglene, i henhold til artikkel 41 nr. 2 i direktiv 2012/34/EU, med mindre 

a) søkeren ikke har svart på to etterfølgende forespørsler med krav om å framlegge manglende opplysninger, eller gjentatte 

ganger har svart på en måte som ikke oppfyller kravene angitt i netterklæringen, nevnt i artikkel 27 i direktiv 2012/34/EU 

og i vedlegg IV til nevnte direktiv, som gjelder framgangsmåten for søknader om ruteleier, og 

b) infrastrukturforvalteren på forespørsel fra reguleringsmyndigheten og til dens tilfredshet kan godtgjøre at den har truffet 

alle rimelige tiltak for å bistå med korrekt og rettidig innlevering av søknader. 

Artikkel 6 

Overgangsbestemmelser 

Infrastrukturforvalteren skal eventuelt tilpasse sine netterklæringer til bestemmelsene i denne forordning med hensyn til den 

første ruteplanperioden etter at denne forordning er trådt i kraft.  

Artikkel 7 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 870/2014 oppheves. 

Artikkel 8 

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

Denne forordning får anvendelse fra 16. juni 2015, med unntak av artikkel 7, som får anvendelse fra ikrafttredelsesdatoen. 

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

Utferdiget i Brussel 6. januar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/106/EU 

av 5. desember 2014 

om endring av vedlegg V og VI til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i 

Fellesskapets jernbanesystem(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR  

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets 

jernbanesystem(1), særlig artikkel 30 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Virkeområdet for og innholdet i EF-verifiseringserklæringen for delsystemer bør defineres bedre i vedlegg V til 

direktiv 2008/57/EF. Særlig bør ansvaret til underskriveren av en slik erklæring angis på en entydig måte. 

2) Framgangsmåtene for verifiseringserklæringen når det gjelder endringer av eksisterende delsystemer, og når det gjelder 

ytterligere verifiseringer utført av de meldte organene, bør klargjøres i vedlegg V til direktiv 2008/57/EF. 

3) Målet med framgangsmåten for verifisering av delsystemer bør klargjøres i vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF. Videre 

bør prinsippene for framgangsmåten for verifisering når det gjelder endringer av eksisterende delsystemer, defineres i 

samme vedlegg. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg V og VI til direktiv 2008/57/EF erstattes med teksten i vedlegg I og II til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2016 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse rettsaktene. 

Når disse rettsaktene 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. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 355 av 12.12.2014, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 63. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

2019/EØS/77/55 
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

3. Forpliktelsen til å innarbeide og gjennomføre dette direktiv skal ikke gjelde for Republikken Kypros og Republikken Malta 

så lenge det ikke finnes noe jernbanesystem på deres territorium. 

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 5. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG V 

EF-VERIFISERINGSERKLÆRING FOR DELSYSTEMER 

1. EF-VERIFISERINGSERKLÆRING FOR DELSYSTEMER 

EF-verifiseringserklæringen for et delsystem er en erklæring utarbeidet av «søkeren» i henhold til artikkel 18, der 

vedkommende på eget ansvar erklærer at det aktuelle delsystemet, som har gjennomgått de relevante framgangsmåtene for 

verifisering, oppfyller kravene i det relevante EU-regelverket, herunder eventuelle relevante nasjonale regler. 

EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet. 

EF-verifiseringserklæringen skal bygge på de opplysningene som er framkommet ved framgangsmåten for EF-verifisering 

av delsystemer definert i vedlegg VI. Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske 

dokumentasjonen som følger med EF-verifiseringserklæringen, og skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Henvisning til dette direktiv, TSI-er og gjeldende nasjonale regler. 

b) Henvisning til TSI-en(e) eller delene av dem der samsvar ikke er blitt undersøkt under framgangsmåten for  

EF-verifisering, og til de nasjonale reglene som er anvendt i tilfelle av et unntak, delvis anvendelse av TSI-er for 

opprusting eller fornyelse, en overgangsperiode i en TSI eller et særtilfelle. 

c) Navn og adresse til «søkeren» i henhold til artikkel 18 (oppgi firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en 

representant, oppgis også oppdragsgiverens eller produsentens firma). 

d) En kort beskrivelse av delsystemet. 

e) Navn og adresse(r) og identifikasjonsnummer/-numre til det eller de meldte organene som har foretatt  

EF-verifiseringen(e) nevnt i artikkel 18. 

f)  Navn og adresse(r) og identifikasjonsnummer/-numre til det eller de meldte organene som har foretatt vurderingen av 

samsvar med andre bestemmelser som følger av traktaten. 

g) Navn og adresse(r) til det eller de utpekte organene som har foretatt kontrollen(e) av samsvar med nasjonale regler 

nevnt i artikkel 17 nr. 3. 

h) Navn og adresse til det eller de vurderingsorganene som utarbeidet sikkerhetsvurderingsrapportene knyttet til bruken 

av felles sikkerhetsmetoder for risikovurdering, når dette direktiv krever det. 

i) Henvisninger til dokumentene i den tekniske dokumentasjonen som følger med EF-verifiseringserklæringen. 

j) Alle relevante bestemmelser, foreløpige eller endelige, som delsystemet skal overholde, særlig eventuelle driftsbegrens-

ninger eller -vilkår. 

k) Identiteten til underskriveren (dvs. den eller de fysiske personene som har tillatelse til å underskrive erklæringen). 

Når det i vedlegg VI vises til attest for mellomliggende verifisering, får bestemmelsene i dette nummer anvendelse på 

denne erklæringen. 

2. EF-VERIFISERINGSERKLÆRING FOR DELSYSTEMER MED HENSYN TIL ENDRINGER 

Når det gjelder en endring som ikke er utskifting i forbindelse med vedlikehold, av et delsystem omfattet av en  

EF-verifiseringserklæring, får følgende bestemmelser anvendelse, med forbehold for artikkel 20. 
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2.1. Dersom den enheten som innfører endringen, dokumenterer at endringen ikke påvirker delsystemets grunnleggende 

konstruksjonsmessige egenskaper som er relevante for å oppfylle kravene til grunnleggende parametrer,  

a) skal den enheten som innfører endringen, ajourføre henvisningene i dokumentene i den tekniske dokumentasjonen 

som følger med EF-verifiseringserklæringen, 

b) er det ikke behov for noen ny EF-verifiseringserklæring. 

2.2. Dersom den enheten som innfører endringen, dokumenterer at endringen påvirker delsystemets grunnleggende kon-

struksjonsmessige egenskaper som er relevante for å oppfylle kravene til noen grunnleggende parametrer, skal  

a) den enheten som innfører endringen, opprette en supplerende EF-verifiseringserklæring med henvisning til de aktuelle 

grunnleggende parametrene, 

b) den supplerende EF-verifiseringserklæringen vedlegges en fortegnelse over dokumenter i den opprinnelige tekniske 

dokumentasjonen som følger med den opprinnelige EF-verifiseringserklæringen, som ikke lenger er gyldig,  

c) den tekniske dokumentasjonen som følger med EF-verifiseringserklæringen, inneholde dokumentasjon som viser at 

virkningen av endringene er begrenset til de grunnleggende parametrene nevnt i bokstav a), 

d) bestemmelsene i nr. 1 i dette vedlegg få tilsvarende anvendelse på denne supplerende EF-verifiseringserklæringen, 

e) den opprinnelige EF-verifiseringserklæringen anses som gyldig for de grunnleggende parametrene som ikke berøres 

av endringen. 

3. EF-VERIFISERINGSERKLÆRING FOR DELSYSTEMER MED HENSYN TIL YTTERLIGERE VERIFISERINGER 

En EF-verifiseringserklæring for et delsystem kan suppleres dersom det er utført ytterligere verifiseringer, særlig når slike 

ytterligere verifiseringer er nødvendige for en ytterligere tillatelse til ibruktaking. I slike tilfeller skal virkeområdet for den 

supplerende erklæringen begrenses til virkeområdet for de ytterligere verifiseringene.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG VI 

FRAMGANGSMÅTE FOR EF-VERIFISERING AV DELSYSTEMER 

1. ALLMENNE PRINSIPPER 

Med «EF-verifisering» menes en framgangsmåte utført av søkeren i henhold til artikkel 18 med sikte på å dokumentere 

at kravene i det relevante EU-regelverket, herunder eventuelle relevante nasjonale regler som gjelder et delsystem, er 

oppfylt, slik at delsystemet kan tillates tatt i bruk. 

2. VERIFISERINGSSERTIFIKAT UTSTEDT AV ET MELDT ORGAN 

2.1. Innledning 

I henhold til dette direktiv er verifisering på grunnlag av TSI-er den framgangsmåten der et meldt organ kontrollerer og 

attesterer at delsystemet oppfyller de relevante tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (TSI). 

Dette berører ikke oppdragsgiverens eller produsentens (dvs. søkeren i henhold til artikkel 18) plikt til å overholde annet 

gjeldende regelverk som følger av traktaten, herunder eventuell verifisering foretatt av vurderingsorganene i henhold til 

annet regelverk. 

2.2. Attest for mellomliggende verifisering 

2.2.1. Prinsipper 

På forespørsel fra oppdragsgiveren eller produsenten (dvs. søkeren i henhold til artikkel 18) kan verifiseringene 

utføres for deler av et delsystem, eller de kan begrenses til bestemte faser av verifiseringen. I slike tilfeller kan 

resultatene av verifiseringen dokumenteres i en attest for mellomliggende verifisering som utstedes av det meldte 

organet som er valgt av oppdragsgiveren eller produsenten (dvs. søkeren i henhold t il artikkel 18). 

I attesten for mellomliggende verifisering skal det vises til de TSI-ene som det er vurdert om det foreligger samsvar 

med. 

2.2.2. Deler av delsystemet 

Søkeren i henhold til artikkel 18 kan søke om en attest for mellomliggende verifisering for enhver del vedkommende 

beslutter å dele inn delsystemet i. Hver del skal kontrolleres i hver fase som beskrevet i nr. 2.2.3. 

2.2.3. Faser av verifiseringen 

Delsystemet eller bestemte deler av delsystemet skal kontrolleres i hver av følgende faser: 

a) Samlet prosjektering. 

b) Produksjon: oppføring, herunder særlig bygge- og anleggsarbeider, framstilling, montering av komponenter og 

samlet tilpasning. 

c) Endelig prøving. 

Søkeren (i henhold til artikkel 18) kan søke om en attest for mellomliggende verifisering når det gjelder prosjekteringsfasen 

(herunder typeprøvingene) og produksjonsfasen for hele delsystemet, eller for enhver del søkeren beslutter å dele det inn i 

(se nr. 2.2.2). 

2.3. Verifiseringssertifikat 

2.3.1. De meldte organene som er ansvarlige for verifiseringen, vurderer prosjekteringen, produksjonen og den endelige 

prøvingen av delsystemet og utarbeider verifiseringssertifikatet beregnet på oppdragsgiveren eller produsenten (dvs. 

søkeren i henhold til artikkel 18), som i sin tur skal utarbeide EF-verifiseringserklæringen. I verifiseringssertifikatet skal 

det vises til de TSI-ene som det er vurdert om det foreligger samsvar med.  
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Dersom det ikke er vurdert om et delsystem er i samsvar med alle relevante TSI-er (f.eks. ved unntak, delvis anvendelse av 

TSI-ene ved opprusting eller fornyelse, en overgangsperiode i en TSI eller i et særtilfelle), skal verifiseringssertifikatet 

inneholde en nøyaktig henvisning til den eller de TSI-ene eller de delene av TSI-ene som det meldte organet under 

verifiseringen ikke har undersøkt om det foreligger samsvar med. 

2.3.2. Dersom det er utstedt attester for mellomliggende verifisering, skal det meldte organet som er ansvarlig for 

verifiseringen av delsystemet, ta hensyn til disse attestene, og før det utsteder verifiseringssertifikatet 

a) forsikre seg om at attestene for mellomliggende verifisering oppfyller de relevante kravene i TSI-ene, 

b) kontrollere alle forhold som ikke omfattes av attestene for mellomliggende verifisering, og 

c) kontrollere den endelige prøvingen av delsystemet som helhet. 

2.3.3. Når det gjelder en endring av et delsystem som allerede omfattes av et verifiseringssertifikat, skal det meldte organet 

utføre bare de undersøkelsene og prøvingene som er relevante og nødvendige, dvs. at vurderingen skal gjelde bare de 

delene av delsystemet som er endret, samt deres grensesnitt mot uendrede deler av delsystemet. 

2.3.4. Hvert meldt organ som deltar i verifiseringen av et delsystem, skal utarbeide teknisk dokumentasjon i samsvar med 

artikkel 18 nr. 3, som dekker virkeområdet for deres virksomhet. 

2.4. Teknisk dokumentasjon som følger med EF-verifiseringserklæringen 

Den tekniske dokumentasjonen som følger med EF-verifiseringserklæringen, skal settes sammen av søkeren (i henhold 

til artikkel 18) og inneholde følgende: 

a) Opplysninger om de tekniske egenskapene knyttet til prosjekteringen, herunder helhetlige og detaljerte tegninger som 

svarer til utførelsen, elektriske og hydrauliske diagrammer, styrekretsskjemaer, beskrivelser av databehandlings-

systemer og automatiske systemer, i slik detalj at det er tilstrekkelig til å dokumentere den samsvarskontrollen som er 

utført, samt dokumentasjon om drift og vedlikehold osv., som er relevant for det aktuelle delsystemet. 

b) En liste over delsystemets samtrafikkomponenter, nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav d). 

c) Den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 18 nr. 3, satt sammen av hvert av de meldte organene som deltar i 

verifiseringen av delsystemet, som skal inneholde 

— kopier av EF-samsvarserklæringene og eventuelt EF-erklæringene om bruksegnethet som er utarbeidet for 

samtrafikkomponentene nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav d), eventuelt vedlagt tilhørende beregninger og en kopi 

av rapportene om prøvinger og undersøkelser foretatt av de meldte organene på grunnlag av de felles tekniske 

spesifikasjonene, 

— eventuelle attester for mellomliggende verifisering som følger med verifiseringssertifikatet, herunder resultatet 

av det meldte organets kontroll av attestenes gyldighet, 

— verifiseringssertifikatet vedlagt tilhørende beregninger og undertegnet av det meldte organet med ansvar for 

verifiseringen, der det bekreftes at delsystemet oppfyller kravene i den eller de relevante TSI-ene og der eventuelle 

forbehold som er tatt under utførelsen av arbeidet og ikke er trukket tilbake, oppgis; verifiseringssertifikatet skal 

også være vedlagt de inspeksjons- og kontrollrapportene som nevnte organ har utarbeidet som del av sin oppgave, 

som angitt i nr. 2.5.2 og 2.5.3. 

d) Verifiseringssertifikater utstedt i samsvar med annet regelverk som følger av traktaten. 

e) Dersom det kreves sikker integrering i samsvar med artikkel 15, skal den tekniske dokumentasjonen inneholde 

vurderingsrapporten(e) om de felles sikkerhetsmetodene for risikovurdering som er nevnt i artikkel 6 nr. 3 i direktiv 

2004/49/EF. 

2.5. Tilsyn ved meldte organer 

2.5.1. Det meldte organet som har ansvar for å kontrollere framstillingen, skal hele tiden ha adgang til byggeplasser, 

produksjonsanlegg, lagerområder og eventuelt prefabrikkerings- eller prøvingsanlegg og i sin alminnelighet til ethvert sted 

det anser som nødvendig for å utføre sin oppgave. Det meldte organet skal motta fra oppdragsgiveren eller produsentene 

(dvs. søkeren i henhold til artikkel 18) alle nødvendige dokumenter for dette formål, særlig gjennomføringsplaner og 

teknisk dokumentasjon for delsystemet.  
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2.5.2. Det meldte organet som har ansvar for å kontrollere gjennomføringen, skal jevnlig foreta kontroller for å bekrefte 

samsvar med de relevante TSI-ene. Organet skal gi de ansvarlige for gjennomføringen en kontrollrapport. Det kan være 

nødvendig at organet er til stede under visse faser av byggearbeidet. 

2.5.3. Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk på byggeplassen eller i produksjonslokalene. Under slike 

besøk kan det meldte organet foreta fullstendige eller delvise kontroller. Organet skal gi de ansvarlige for 

gjennomføringen en inspeksjonsrapport og eventuelt en kontrollrapport. 

2.5.4. Det meldte organet skal kunne føre tilsyn med et delsystem der en samtrafikkomponent er montert, for å kunne vurdere 

dets bruksegnethet i det jernbanemiljøet det er ment å inngå, dersom dette kreves i henhold til den relevante TSI-en. 

2.6. Deponering 

Produsenten eller oppdragsgiveren (dvs. søkeren i henhold til artikkel 18) skal oppbevare en kopi av den tekniske 

dokumentasjonen som følger med EF-verifiseringserklæringen, under hele delsystemets levetid: Den skal sendes til 

enhver medlemsstat som ber om det. 

Dokumentasjon som deponeres for en søknad om tillatelse til ibruktaking, skal deponeres hos den nasjonale 

sikkerhetsmyndigheten i den medlemsstaten der det søkes om tillatelser. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten kan be om 

at deler av de dokumentene som deponeres sammen med tillatelsen, oversettes til myndighetens eget språk. 

2.7. Offentliggjøring 

Hvert meldt organ skal jevnlig offentliggjøre relevante opplysninger om 

a) mottatte søknader om verifisering og attester for mellomliggende verifisering, 

b) søknader om samsvarsvurdering og vurdering av bruksegnethet for samtrafikkomponenter, 

c) utstedte eller avslåtte attester for mellomliggende verifisering, 

d) utstedte eller avslåtte samsvarssertifikater og EF-sertifikater for bruksegnethet, 

e) utstedte eller avslåtte verifiseringssertifikater. 

2.8. Språk 

Dokumentasjonen og korrespondansen om framgangsmåten for EF-verifisering skal skrives på et offisielt EU-språk i 

den medlemsstaten der oppdragsgiveren eller produsenten (dvs. søkeren i henhold til artikkel 18) er etablert, eller på et 

offisielt EU-språk som oppdragsgiveren eller produsenten (dvs. søkeren i henhold til artikkel 18) godtar. 

3. VERIFISERINGSSERTIFIKAT UTSTEDT AV ET UTPEKT ORGAN 

3.1. Innledning 

Dersom nasjonale regler får anvendelse, skal verifiseringen omfatte en framgangsmåte der organet utpekt i henhold til 

artikkel 17 nr. 3 tredje ledd (det utpekte organet), kontrollerer og attesterer at delsystemet er i samsvar med de nasjonale 

reglene som er meldt i samsvar med artikkel 17 nr. 3, for hver medlemsstat der det er beregnet at delsystemet skal få 

tillatelse til å tas i bruk. 

3.2. Verifiseringssertifikat 

Det utpekte organet utarbeider verifiseringssertifikatet til oppdragsgiveren eller produsenten (dvs. søkeren i henhold til 

artikkel 18). 

Sertifikatet skal inneholde en nøyaktig henvisning til den eller de nasjonale reglene som det utpekte organet under 

verifiseringen har undersøkt om det foreligger samsvar med. 

Når det gjelder nasjonale regler som gjelder de delsystemene et kjøretøy består av, skal det utpekte organet dele 

sertifikatet i to deler, der én del viser til de nasjonale reglene som utelukkende gjelder den tekniske forenligheten 

mellom kjøretøyet og det aktuelle jernbanenettet, og den andre delen til alle øvrige nasjonale regler. 
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3.3. Teknisk dokumentasjon 

Den tekniske dokumentasjonen som er satt sammen av det utpekte organet og følger med verifiseringssertifikatet når 

nasjonale regler får anvendelse, skal inngå i den tekniske dokumentasjonen som følger med EF-verifiseringserklæringen 

nevnt i nr. 2.4, og skal inneholde de tekniske dataene som er relevante for vurderingen av delsystemets samsvar med 

disse nasjonale reglene. 

3.4. Språk 

Dokumentasjonen og korrespondansen om framgangsmåten for EF-verifisering skal skrives på et offisielt EU-språk i 

den medlemsstaten der oppdragsgiveren eller produsenten (dvs. søkeren i henhold til artikkel 18) er etablert, eller på et 

offisielt EU-språk som oppdragsgiveren eller produsenten (dvs. søkeren i henhold til artikkel 18) godtar. 

4. VERIFISERING AV DELER AV DELSYSTEMER I SAMSVAR MED ARTIKKEL 18 NR. 5 

Dersom et verifiseringssertifikat skal utstedes for visse deler av et delsystem, får bestemmelsene i dette vedlegg 

tilsvarende anvendelse for disse delene.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 26. november 2014 

om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur og om oppheving av 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU 

[meddelt under nummer K(2014) 8784] 

(2014/880/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR  

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets 

jernbanesystem(1), særlig artikkel 35 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På grunnlag av artikkel 35 i direktiv 2008/57/EF har Kommisjonen vedtatt gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU(2).  

2) På grunnlag av en anbefaling fra Det europeiske jernbanebyrå (Byrået) er det behov for utfyllende felles spesifikasjoner 

for å gjøre dataene i registrene lett tilgjengelige. Disse registrene bør gjøres tilgjengelige for oppslag via et edb-basert 

felles brukergrensesnitt som opprettes og forvaltes av Byrået. Medlemsstatene bør, ved hjelp av Byrået, samarbeide for 

å sikre at registrene fungerer, inneholder alle data og er sammenkoplet.  

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU bør derfor oppheves. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF.  

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. De felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur nevnt i artikkel 35 i direktiv 2008/57/EF er angitt i 

vedlegget til denne beslutning.  

2. Medlemsstatenes infrastrukturregistre skal gjøres tilgjengelige for oppslag via et felles brukergrensesnitt som opprettes og 

forvaltes av Byrået. 

3. Det felles brukergrensesnittet nevnt i nr. 2 skal være et nettbasert program som gir enklere tilgang til dataene i 

infrastrukturregistrene. Det skal være i drift senest 15 dager etter anvendelsesdatoen nevnt i artikkel 8. 

Artikkel 2 

1. Hver medlemsstat skal senest åtte måneder etter anvendelsesdatoen sikre at dens infrastrukturregister er edb-basert og 

oppfyller kravene i de felles spesifikasjonene nevnt i artikkel 1. 

2. Medlemsstatene skal senest åtte måneder etter at grensesnittet er satt i drift, sikre at deres infrastrukturregistre er 

sammenkoplet og forbundet med det felles brukergrensesnittet.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 356 av 12.12.2014, s. 489, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

4.8.2016, s. 64. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbane-

infrastruktur (EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1). 

2019/EØS/77/56 
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Artikkel 3 

Byrået skal senest 15 dager etter anvendelsesdatoen offentliggjøre en programveiledning om bruken av de felles 

spesifikasjonene for infrastrukturregisteret, og skal ajourføre den. Denne programveiledningen skal for hver parameter 

eventuelt inneholde en henvisning til de relevante bestemmelsene i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (TSI-ene). 

Artikkel 4 

Når arbeidet med utviklingen av TSI-ene eller gjennomføringen av infrastrukturregistrene krever det, skal Byrået anbefale at de 

felles spesifikasjonene ajourføres. 

Artikkel 5 

1. Medlemsstatene skal sikre at de nødvendige dataene samles inn og innføres i deres infrastrukturregistre i samsvar med 

nr. 2–6. De skal sikre at disse dataene er pålitelige og ajourført. 

2. Data om infrastrukturer for godstransportkorridorer definert i vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 913/2010(3) i den versjonen som var gjeldende 1. januar 2013, skal samles inn og innføres i infrastrukturregisteret senest ni 

måneder etter anvendelsesdatoen. 

3. Data om infrastrukturer som tas i bruk etter ikrafttredelsen av direktiv 2008/57/EF, men senest innen anvendelsesdatoen 

for denne beslutning, med unntak av dataene nevnt i nr. 2, skal samles inn og innføres i det nasjonale infrastrukturregisteret 

senest ni måneder etter denne datoen. 

4. Data om infrastrukturer som tas i bruk før ikrafttredelsen av direktiv 2008/57/EF, med unntak av dataene nevnt i nr. 2, skal 

senest innen 16. mars 2017 samles inn og innføres i infrastrukturregisteret i samsvar med den nasjonale gjennomføringsplanen 

nevnt i artikkel 6 nr. 1. 

5. Data om private sidespor som tas i bruk før ikrafttredelsen av direktiv 2008/57/EF, skal senest innen 16. mars 2019 samles 

inn og innføres i infrastrukturregisteret i samsvar med den nasjonale gjennomføringsplanen nevnt i artikkel 6 nr. 1. 

6. Data om jernbanenett som ikke er omfattet av en TSI, skal senest innen 16. mars 2019 samles inn og innføres i infrastruktur-

registeret i samsvar med den nasjonale gjennomføringsplanen nevnt i artikkel 6 nr. 1. 

7. Data om infrastrukturer som tas i bruk etter ikrafttredelsen av denne beslutning, skal innføres i infrastrukturregisteret så 

snart infrastrukturene er tatt i bruk, og så snart det felles brukergrensesnittet er satt i drift. 

Artikkel 6 

1. Hver medlemsstat skal utarbeide en nasjonal plan og en tidsplan for gjennomføring av forpliktelsene nevnt i artikkel 5. Den 

skal underrette om eventuelle forsinkelser eller vanskeligheter med å overholde bestemmelsene i artikkel 5, og Kommisjonen skal 

eventuelt forlenge den fastsatte fristen. Den nasjonale gjennomføringsplanen skal oversendes Kommisjonen senest seks måneder 

etter anvendelsesdatoen. 

2. Hver medlemsstat skal utpeke en enhet som skal være ansvarlig for å opprette og vedlikeholde dens infrastrukturregister 

og underrette Kommisjonen om dette senest tre måneder etter anvendelsesdatoen.  

Disse enhetene skal tre måneder etter at underretning om dem er gitt, og deretter hver fjerde måned, oversende Byrået en 

framdriftsrapport om gjennomføringen av infrastrukturregisteret. 

3. Byrået skal samordne, overvåke og støtte gjennomføringen av infrastrukturregistrene. Det skal opprette en gruppe 

bestående av representanter for de enhetene som er ansvarlige for å opprette og vedlikeholde infrastrukturregistrene, og 

samordne arbeidet i gruppen. Byrået skal regelmessig avgi rapport til Kommisjonen om framdriften i gjennomføringen av 

denne beslutning. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 913/2010 av 22. september 2010 om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig 

godstransport (EUT L 276 av 20.10.2010, s. 22). 
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Artikkel 7 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU oppheves med virkning fra anvendelsesdatoen fastsatt i artikkel 8.  

Artikkel 8 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2015. 

Artikkel 9 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene og Det europeiske jernbanebyrå. 

Utferdiget i Brussel 26. november 2014. 

 For Kommisjonen 

 Violeta BULC 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______  
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VEDLEGG 

1. INNLEDNING 

1.1. Teknisk virkeområde 

1.1.1.  Denne spesifikasjonen omhandler data om følgende delsystemer i Unionens jernbanesystem: 

a) Det strukturelle delsystemet «infrastruktur». 

b) Det strukturelle delsystemet «energi». 

c) Delsystemet «styring, kontroll og signal langs sporet». 

1.1.2. Disse delsystemene er oppført på listen over delsystemer i nr. 1 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. 

1.2. Geografisk virkeområde 

Denne spesifikasjonens geografiske virkeområde er EUs jernbanesystem, som fastsatt i direktiv 2008/57/EF. Det 

utelukker de tilfellene som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF. 

2. FORMÅL 

2.1. Generelt 

Hovedformålet med infrastrukturregisteret (RINF) fastsatt i artikkel 35 i direktiv 2008/57/EF er å sikre åpenhet med 

hensyn til jernbanenettets egenskaper. Opplysningene i infrastrukturregisteret brukes til å planlegge konstruksjon av nye 

tog, til å bistå ved vurderingen av togenes forenlighet med jernbanestrekninger før driften starter, og til bruk som 

referansedatabase. Infrastrukturregisteret støtter derfor prosessene beskrevet nedenfor. 

2.2. Prosjektering av delsystemer for rullende materiell 

Parametrene i infrastrukturregisteret skal brukes til å identifisere infrastrukturens kjennetegn for den planlagte bruken 

av det rullende materiellet.  

2.3. Sikring av teknisk forenlighet for faste anlegg 

2.3.1. Det meldte organet skal kontrollere delsystemets samsvar med de gjeldende TSI-ene. Kontroll av at grensesnittene er 

teknisk forenlige med det jernbanenettet som et delsystem inngår i, kan sikres ved å benytte infrastrukturregisteret. 

2.3.2. Det organet som hver enkelt medlemsstat utpeker, skal kontrollere delsystemenes samsvar når nasjonale regler får 

anvendelse, og infrastrukturregisteret kan benyttes for å kontrollere grensesnittene med hensyn til teknisk forenlighet i 

disse tilfellene. 

2.4. Overvåking av framdriften i samtrafikkevnen i EUs jernbanenett 

Åpenhet om framdriften i samtrafikkevnen skal sikres, slik at utviklingen av et EU-nett med samvirkingsevne kan 

overvåkes regelmessig. 

2.5. Sikring av at den foreslåtte togtrafikken er forenlig med jernbanestrekningen  

2.5.1. Kontroll av at den foreslåtte togtrafikken er forenlig med jernbanestrekningen, foretas før jernbaneforetaket skaffer seg 

tilgang til jernbanenettet fra infrastrukturforvalteren. Jernbaneforetaket må være sikker på at den planlagte jernbane-

strekningen som skal brukes, egner seg for dets tog. 

2.5.2. Jernbaneforetaket skal velge kjøretøyer ut fra en vurdering av eventuelle begrensninger på tillatelsen til ibruktaking og 

en mulig strekning toget er tenkt å trafikkere i henhold til følgende kriterier: 

a)  Alle kjøretøyer i toget skal oppfylle de kravene som gjelder på de jernbanestrekningene toget skal trafikkere. 

b) Toget som en kombinasjon av kjøretøyer skal oppfylle de tekniske begrensningene for den aktuelle jernbane-

strekningen. 

3. FELLES EGENSKAPER  

Egenskapene beskrevet i dette vedlegg, er felles for alle infrastrukturregistre i medlemsstatene. 
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3.1. Definisjoner 

I disse spesifikasjonene menes med 

a) «linjeavsnitt» (SoL) del av linje som ligger mellom tilstøtende driftspunkter, og som kan bestå av flere spor, 

b) «driftspunkt» (OP) ethvert sted der det kan utføres oppgaver i forbindelse med klargjøring og kjøring av tog, der tog 

kan ha utgangs- og endestasjon, eller der tog kan kjøre over til en annen linje, og der person- eller godstransport kan 

tilbys; «driftspunkt» kan også være ethvert sted på grensene mellom medlemsstater eller infrastrukturforvaltere, 

c) «togspor» ethvert spor som brukes til togtrafikk; forbikjøringsspor og møteplasser på frie linjer, eller sporforbindelser 

som bare er nødvendige for togdrift, offentliggjøres ikke, 

d) «sidespor» ethvert spor innenfor et driftspunkt som ikke brukes til togtrafikk. 

3.2. Jernbanenettets struktur i infrastrukturregisteret 

3.2.1. I infrastrukturregisteret skal hver medlemsstat dele sitt jernbanenett inn i linjeavsnitt og driftspunkter.  

3.2.2. Opplysninger som skal offentliggjøres for «linjeavsnitt» med hensyn til delsystemene «infrastruktur», «energi» og «styring, 

kontroll og signal langs sporet», skal tildeles til infrastrukturelementet «togspor». 

3.2.3. Opplysninger som skal offentliggjøres for «driftspunkt» med hensyn til delsystemet «infrastruktur», skal tildeles til 

infrastrukturelementene «togspor» og «sidespor». 

3.3. Poster i infrastrukturregisteret 

3.3.1. Postene og deres format skal offentliggjøres i samsvar med tabellen. 

3.3.2. Infrastrukturregisterets programveiledning nevnt i artikkel 3, skal definere det spesifikke formatet og forvaltningsprosessen 

for dataene oppført i tabellen og presentert i ett av følgende formater: 

a) Én eller flere verdier velges fra en forhåndsdefinert liste.  

b) En tegnstreng eller den forhåndsdefinerte tegnstrengen. 

c) Et tall angitt i en hakeparentes. 

3.3.3. Alle parametrene i infrastrukturregisteret er obligatoriske med mindre annet er angitt i tabellen. Alle opplysninger som 

er relevante for parametrene, er angitt i tabellen. 

Tabell 

Poster i infrastrukturregisteret 

Nummer Tittel Dataformat Definisjon Ytterligere opplysninger 

1 MEDLEMSSTAT  

1.1 LINJEAVSNITT  

1.1.0.0.0 Allmenne opplysninger  

1.1.0.0.0.1 Kode for infra-

strukturforvalter 

(IM) 

[NNNN] Med infrastrukturforvalter (IM) 

menes ethvert organ eller foretak som 

er ansvarlig særlig for å opprette og 

vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen 

eller en del av denne. 

 

1.1.0.0.0.2 Nasjonal 

linjebetegnelse 

Tegnstreng Entydig linjebetegnelse eller entydig 

linjenummer i medlemsstaten. 
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Nummer Tittel Dataformat Definisjon Ytterligere opplysninger 

1.1.0.0.0.3 Driftspunkt der 

linjeavsnittet 

starter 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng 

Entydig ID for driftspunkt der linje-

avsnittet starter (stigende kilome-

terantall fra driftspunktets start til 

driftspunktets slutt). 

 

1.1.0.0.0.4 Driftspunkt der 

linjeavsnittet 

slutter 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng 

Entydig ID for driftspunkt der linje-

avsnittet slutter (stigende kilometertall 

fra driftspunktets start til driftspunktets 

slutt). 

 

1.1.0.0.0.5 Linjeavsnittets 

lengde 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng 

Lengden mellom driftspunktene ved 

starten og slutten av linjeavsnittet. 

 

1.1.0.0.0.6 Type linjeavsnitt Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

Normalt linjeavsnitt / 

Forbindelse 

Type linjeavsnitt som uttrykker 

størrelsen på presenterte data, avhengig 

av hvorvidt linjeavsnittet forbinder 

driftspunkter som er generert ved å 

dele et stort knutepunkt inn i flere 

driftspunkter eller ikke. 

 

1.1.1 TOGSPOR  

1.1.1.0.0 Allmenne opplysninger  

1.1.1.0.0.1 Sporbetegnelse Tegnstreng Entydig sporbetegnelse eller entydig 

spornummer innenfor linjeavsnittet. 

 

1.1.1.0.0.2 Normal 

kjøreretning 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

N/O/B 

Den normale kjøreretningen er 

— den samme som retningen definert 

ved start og slutt av linjeavsnittet, 

— den motsatte av retningen definert 

ved start og slutt av linjeavsnittet, 

— begge retninger. 

N — samme retningen 

som i linjeavsnit-

tet 

O — motsatt retning 

som i linjeavsnit-

tet 

B — begge retninger 

1.1.1.1 Delsystemet «infrastruktur» 

Parametrene i denne 

gruppen er ikke 

obligatorisk dersom 

«forbindelse» er valgt i 

1.1.0.0.0.6. 

1.1.1.1.1 Verifiseringserklæringer for sporet  

1.1.1.1.1.1 EF-verifiserings-

erklæring for 

spor (INF) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRRRR

R/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæringene 

i henhold til formatkrav angitt i 

dokumentet om praktiske ordninger 

for overføring av dokumenter om 

samtrafikkevne(1). 

Angi om det ble utstedt 

en EF-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger.  
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Nummer Tittel Dataformat Definisjon Ytterligere opplysninger 

1.1.1.1.1.2 EI-erklæring om 

påvist samsvar 

for spor(2) (INF) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRR-

RRR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-erklæringene i 

henhold til samme formatkrav som 

angitt i dokumentet om praktiske 

ordninger for overføring av dokumen-

ter om samtrafikkevne. 

Angi om det ble utstedt 

en EI-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.1.2 Ytelsesparametrer  

1.1.1.1.2.1 TEN-klassifise-

ring av spor 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Del av TEN-Ts samlede 

nett / Del av TEN-T-

hovednettet for 

godstransport / Del av 

TEN-T-hovednettet for 

persontransport / Utenfor 

TEN 

Angivelse av hvilken del av det 

transeuropeiske nettet linjen tilhører. 

 

1.1.1.1.2.2 Linjeklasse Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Klassifisering av en linje i henhold til 

TSI-en for infrastruktur. 

Angi om sporet inngår i 

TSI-ens tekniske 

virkeområde: J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.1.2.3 Del av en 

korridor for 

godstransport 

med jernbane 

(RFC)  

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Korridoren Rhinen–

Alpene (RFC 1) / 

Korridoren Nordsjøen–

Middelhavet (RFC 2) / 

Korridoren Skandinavia–

Middelhavet (RFC 3) / 

Atlanterhavskorridoren 

(RFC 4) / Korridoren 

Østersjøen–Adriaterhavet 

(RFC 5) / Middelhavs-

korridoren (RFC 6) / 

Korridoren Orienten–

Østlige middelhav (RFC 

7) / Korridoren 

Nordsjøen–Østersjøen 

RFC (RFC 8) / Den 

tsjekkisk-slovakiske 

korridor (RFC 9) 

Angivelse av om linjen inngår i en 

korridor for godstransport med 

jernbane.  

Angi om sporet inngår i 

en RFC: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.1.2.4 Lasteevne Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

En kombinasjon av linjeklassen og 

hastigheten på sporets svakeste punkt. 

 

1.1.1.1.2.5 Høyeste tillatte 

hastighet  

[NNN] Høyeste nominelle driftshastighet på 

linjen som et resultat av kjennetegn 

ved delsystemene «infrastruktur», 

«energi» og «styring, kontroll og 

signal», uttrykt i km/t. 
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Nummer Tittel Dataformat Definisjon Ytterligere opplysninger 

1.1.1.1.2.6 Temperatur-

område 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

T1 (–25 til +40) 

T2 (–40 til +35) 

T3 (–25 til +45) 

Tx (–40 til +50) 

Temperaturområdet for ubegrenset 

tilgang til linjen i samsvar med 

europeisk standard. 

 

1.1.1.1.2.7 Største høyde [+/–][NNNN] Høyeste punkt over havet for linje-

avsnittet med henvisning til Normaal 

Amsterdam’s Peil (NAP).  

 

1.1.1.1.2.8 Forekomst av 

vanskelige 

klimaforhold 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

De klimatiske forholdene på linjen er 

vanskelige eller normale i henhold til 

europeisk standard. 

 

1.1.1.1.3 Trasering  

1.1.1.1.3.1 Samtrafikkprofil Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IR

L1/Ingen 

Lasteprofilene GA, GB, GC, G1, 

DE3, S, IRL1 som definert i euro-

peisk standard. 

 

1.1.1.1.3.2 Flernasjonale 

lasteprofiler 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

G2/GB1/GB2/Ingen 

Flernasjonal lasteprofil eller andre 

internasjonale lasteprofiler enn GA, 

GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 som 

definert i europeisk standard. 

Obligatorisk dersom 

svaret valgt i 

1.1.1.1.3.1, er «ingen». 

1.1.1.1.3.3 Nasjonale 

lasteprofiler 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Nasjonal lasteprofil, som definert i 

europeisk standard, eller annen lokal 

lasteprofil. 

Obligatorisk dersom 

svaret valgt i 

1.1.1.1.3.2, er «ingen».  

1.1.1.1.3.4 Fast profil-

nummer for flak 

for kombinert 

transport  

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Koding for kombinert transport med 

flak som definert i UIC-kode. 

Angi om sporet inngår i 

en strekning for 

kombinert transport: 

J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger.  

1.1.1.1.3.5 Fast profil-

nummer for 

semitrailere for 

kombinert 

transport  

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Koding for kombinert transport for 

semitrailere som definert i UIC-kode. 

Angi om sporet inngår i 

en strekning for 

kombinert transport: 

J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger. 
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Nummer Tittel Dataformat Definisjon Ytterligere opplysninger 

1.1.1.1.3.6 Profil for 

stigningsforhold 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[± NN.N] ([NNN.NNN] 

gjentatt så mange ganger 

som nødvendig 

Sekvens med stigningsforholdsverdier 

og steder med endringer i stignings-

forholdet. 

 

1.1.1.1.3.7 Minsteradius for 

horisontal kurve 

[NNNNN] Radius i meter for sporets minste 

horisontale kurve. 

 

1.1.1.1.4 Sporparametrer  

1.1.1.1.4.1 Nominell 

sporvidde 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

750/1 000/1 435/1 520/1 5

24/1 600/1 668/Annen 

En enkeltverdi som identifiserer 

sporvidden, uttrykt i millimeter. 

 

1.1.1.1.4.2 Manglende 

overhøyde 

[+/–][NNN] Største manglende overhøyde uttrykt i 

millimeter, definert som forskjellen 

mellom den anvendte overhøyden og 

en høyere likevektsoverhøyde som 

linjen er konstruert for. 

 

1.1.1.1.4.3 Skinnehelning [NN] En vinkel som definerer skinnehodets 

helning i forhold til kjøreflaten. 

 

1.1.1.1.4.4 Forekomst av 

ballast 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Angir hvorvidt sporkonstruksjonen er 

slik at svillene ligger i ballasten eller 

ikke. 

Obligatorisk dersom 

tillatt hastighet på 

sporet (parameter 

1.1.1.1.2.5) er minst 

200 km/t. 

1.1.1.1.5 Sporveksler og kryss  

1.1.1.1.5.1 Samsvar med 

driftsverdier for 

sporveksler og 

kryss fastsatt i 

TSI-en 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Sporveksler og kryss vedlikeholdes i 

henhold til driftsgrenseverdier som 

angitt i TSI-en. 

 

1.1.1.1.5.2 Minste hjul-

diameter for faste 

doble skinne-

kryss 

[NNN] Største ustyrte lengde for faste doble 

skinnekryss er basert på en 

minstediameter for hjul i drift, uttrykt 

i millimeter. 
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Nummer Tittel Dataformat Definisjon Ytterligere opplysninger 

1.1.1.1.6 Sporets evne til å motstå påførte belastninger   

1.1.1.1.6.1 Største 

togretardasjon 

[N.N] Grenseverdi for sporets lengdebe-

standighet, angitt som en største 

tillatte togretardasjon og uttrykt i 

meter per kvadratsekund. 

Angi om sporet inngår i 

TSI-ens geografiske 

virkeområde: J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger.  

1.1.1.1.6.2 Bruk av 

virvelstrøms-

bremser 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Tillatt / Tillatt på visse 

vilkår / Tillatt bare for 

nødbrems / Tillatt på visse 

vilkår bare for nødbrems / 

Ikke tillatt 

Angivelse av begrensninger på bruken 

av virvelstrømsbremser. 

 

1.1.1.1.6.3 Bruk av 

magnetiske 

bremser 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Tillatt / Tillatt på visse 

vilkår / Tillatt på visse 

vilkår bare for nødbrems / 

Tillatt bare for nødbrems / 

Ikke tillatt 

Angivelse av begrensninger på bruken 

av magnetiske bremser. 

 

1.1.1.1.7 Helse, miljø og sikkerhet  

1.1.1.1.7.1 Forbud mot bruk 

av flenssmøring 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av om bruk av en 

innretning om bord for flenssmøring 

er forbudt. 

 

1.1.1.1.7.2 Forekomst av 

planoverganger 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N  

Angivelse av om det forekommer 

planoverganger på linjeavsnittet. 

 

1.1.1.1.7.3 Akselerasjon 

tillatt ved 

planovergang 

[N.N] Grenseverdi for togets akselerasjon 

uttrykt i meter per kvadratsekund ved 

stans i nærheten av en planovergang. 

Angi om «J» er valgt i 

parameter 1.1.1.1.7.2: 

J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger.  
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1.1.1.1.8 Tunnel  

1.1.1.1.8.1 Kode for infra-

strukturforvalter 

(IM) 

[NNNN] Med infrastrukturforvalter (IM) menes 

ethvert organ eller foretak som er 

ansvarlig særlig for å opprette og 

vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen 

eller en del av denne. 

 

1.1.1.1.8.2 Tunnelbetegnelse Tegnstreng Entydig tunnelbetegnelse eller entydig 

nummer i medlemsstaten. 

 

1.1.1.1.8.3 Tunnelstart Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[Breddegrad (NN.NNNN) 

+ Lengdegrad 

(± NN.NNNN) + km 

(NNN.NNN)] 

Geografiske koordinater i desimalgra-

der og linjens kilometerangivelse ved 

begynnelsen av tunnelen. 

 

1.1.1.1.8.4 Tunnelslutt Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[Breddegrad (NN.NNNN) 

+ Lengdegrad 

(± NN.NNNN) + km 

(NNN.NNN)] 

Geografiske koordinater i desimalgra-

der og linjens kilometerangivelse ved 

slutten av tunnelen. 

 

1.1.1.1.8.5 EF-verifiserings-

erklæring for 

tunnel (SRT) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRR-

RRR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæringene  

i henhold til formatkrav angitt i 

dokumentet om praktiske ordninger for 

overføring av dokumenter om sam-

trafikkevne(1). 

Angi om det ble utstedt 

en EF-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger.  

1.1.1.1.8.6 EI-erklæring om 

påvist samsvar 

for tunnel(2) 

(SRT) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRR-

RRR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-erklæringene i 

henhold til samme formatkrav som 

angitt i dokumentet om praktiske ord-

ninger for overføring av dokumenter 

om samtrafikkevne. 

Angi om det ble utstedt 

en EI-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.1.8.7 Tunnelens lengde [NNNNN] Tunnelens lengde i meter fra inn-

gangsåpningen til utgangsåpningen. 

Obligatorisk bare 

dersom tunnelens 

lengde er minst  

100 meter.  

1.1.1.1.8.8 Tverrsnittsareal [NNN] Minste tverrsnittsareal for tunnelen 

uttrykt i kvadratmeter.  

 

1.1.1.1.8.9 Forekomst av en 

beredskapsplan 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Angivelse av hvorvidt det foreligger 

en beredskapsplan. 

 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/755 

 

Nummer Tittel Dataformat Definisjon Ytterligere opplysninger 

1.1.1.1.8.10 Krav til brann-

klasse for 

rullende materiell 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

A/B/Ingen 

Kategorisering av hvordan et 

passasjertog med en brann om bord, 

vil fortsette å fungere i et definert 

tidsrom.  

Angi dersom tunnelen 

er kortere enn 1 km: 

J/N  

Dersom N, gi 

opplysninger.  

1.1.1.1.8.11 Krav til nasjonal 

brannklasse for 

rullende materiell 

Tegnstreng Kategorisering av hvordan et 

passasjertog med en brann om bord, 

vil fortsette å fungere i et definert 

tidsrom. 

Obligatorisk bare 

dersom «ingen» er 

valgt for parameter 

1.1.1.1.8.10.  

Angi dersom det finnes 

respektive nasjonale 

regler: J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2 Delsystemet «energi» 

Parametrene i denne 

gruppen er ikke 

obligatorisk dersom 

«forbindelse» er valgt i 

1.1.0.0.0.6. 

1.1.1.2.1 Verifiseringserklæringer for sporet  

1.1.1.2.1.1 EF-verifiserings-

erklæring for 

spor (ENE) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRRRR

R/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæringene 

i henhold til formatkrav angitt i 

dokumentet om praktiske ordninger 

for overføring av dokumenter om 

samtrafikkevne(1). 

Angi om det ble utstedt 

en EF-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger.  

1.1.1.2.1.2 EI-erklæring om 

påvist samsvar 

for spor(2) (ENE) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRR-

RRR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-erklæringene i 

henhold til samme formatkrav som 

angitt i dokumentet om praktiske 

ordninger for overføring av 

dokumenter om samtrafikkevne. 

Angi om det ble utstedt 

en EI-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.2 Kjøreledningssystem  

1.1.1.2.2.1.1 Type kjøreled-

ningssystem 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

Kjøreledning (OCL)  

Strømskinne 

Returstrømskinne 

Ikke elektrifisert 

Angivelse av type kjørelednings-

system. 
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1.1.1.2.2.1.2 Energiforsynings-

system (spenning 

og frekvens) 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Vekselstrøm 25kV-50Hz /  

Vekselstrøm 15kV-

16,7Hz /  

Likestrøm 3kV /  

Likestrøm 1,5kV /  

Likestrøm (særtilfelle  

FR) /  

Likestrøm 750V /  

Likestrøm 650V / 

Likestrøm 600V /  

Annet 

Angivelse av forsyningssystemet for 

kjørestrøm (nominell spenning og 

frekvens). 

Angi dersom «ikke 

elektrifisert» er valgt i 

parameter 1.1.1.2.2.1.1: 

J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.2.2.2 Største togstrøm [NNNN] Angivelse av den største tillatte 

togstrømmen uttrykt i ampere. 

Angi dersom «ikke 

elektrifisert» er valgt i 

parameter 1.1.1.2.2.1.1: 

J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.2.2.3 Største strøm ved 

stillstand per 

strømavtaker 

[NNN] Angivelse av den største tillatte tog-

strømmen ved stillstand for likestrøm-

systemer, uttrykt i ampere. 

Angi dersom «kjøreled-

ning (OCL)» er valgt 

for 1.1.1.2.2.1.1, og 

dersom forsynings-

systemet valgt i 

parameter 1.1.1.2.2.1.2 

er et likestrømsystem: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.2.4 Tillatelse til 

strømbremsing 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av om strømbremsing er 

tillatt eller ikke. 

Angi dersom «ikke 

elektrifisert» er valgt i 

parameter 1.1.1.2.2.1.1: 

J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.2.2.5 Største kjøreled-

ningshøyde 

[N.NN] Angivelse av den største kjøreled-

ningshøyden uttrykt i meter. 

Angi dersom 

«kjøreledning (OCL)» 

er valgt i parameter 

1.1.1.2.2.1.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.2.6 Minste kjøreled-

ningshøyde 

[N.NN] Angivelse av den minste kjøreled-

ningshøyden uttrykt i meter. 

Angi dersom 

«kjøreledning (OCL)» 

er valgt i parameter 

1.1.1.2.2.1.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 
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1.1.1.2.3 Strømavtaker  

1.1.1.2.3.1 Godkjente 

strømavtaker-

hoder i samsvar 

med TSI 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

1 950 mm (type 1) /  

1 600 mm (EP) /  

2 000 mm–2 260 mm /  

Ingen 

Angivelse av TSI-samsvarende strøm-

avtakerhoder som tillates brukt. 

Angi dersom 

«kjøreledning (OCL)» 

er valgt i parameter 

1.1.1.2.2.1.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.3.2 Andre godkjente 

strømavtaker-

hoder 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Angivelse av strømavtakerhoder som 

tillates brukt. 

Angi dersom 

«kjøreledning (OCL)» 

er valgt i parameter 

1.1.1.2.2.1.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.3.3 Krav til antall 

hevede strøm-

avtakere og 

avstanden 

mellom dem ved 

den angitte 

hastigheten 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[N] [NNN] [NNN] 

Angivelse av største tillatte antall 

hevede strømavtakere per tog og 

minsteavstand mellom tilstøtende 

strømavtakerhoders senterlinje, uttrykt 

i meter ved den angitte hastigheten. 

Angi dersom 

«kjøreledning (OCL)» 

er valgt i parameter 

1.1.1.2.2.1.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.3.4 Tillatt materiale i 

slepestykket 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen  

Angivelse av hvilke materialer i 

slepestykket som tillates brukt. 

Angi dersom 

«kjøreledning (OCL)» 

er valgt i parameter 

1.1.1.2.2.1.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.4 Nøytrale kjøreledningsseksjoner  

1.1.1.2.4.1.1 Faseskille Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av om det forekommer 

faseskille og krav til opplysninger.  

Angi dersom 

«kjøreledning (OCL)» 

er valgt i parameter 

1.1.1.2.2.1.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.4.1.2 Opplysninger om 

faseskille 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng:  

lengde [NNN] + effekt-

bryter [J/N] + nedre 

strømavtaker [J/N] 

Angivelse av krav til opplysninger om 

faseskille. 

Angi om «J» er valgt i 

parameter 1.1.1.2.4.1.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 
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1.1.1.2.4.2.1 Systemskille Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av om det forekommer 

systemskille.  

Angi dersom «kjøreled-

ning (OCL)» er valgt i 

1.1.1.2.2.1.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.4.2.2 Opplysninger om 

systemskille 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

lengde [NNN] + effekt-

bryter [J/N] + nedre 

strømavtaker [J/N] + 

endre forsyningssystem 

[J/N] 

Angivelse av krav til opplysninger om 

systemskille. 

Angi om «J» er valgt i 

parameter 1.1.1.2.4.2.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.2.5 Krav til rullende materiell  

1.1.1.2.5.1 Krav til strøm- 

eller effektbe-

grensning om 

bord 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Angivelse av om det kreves en strøm- 

eller effektbegrensningsfunksjon om 

bord på kjøretøyer.  

Angi dersom «ikke 

elektrifisert» er valgt i 

parameter 1.1.1.2.2.1.1: 

J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.2.5.2 Tillatt kontakt-

kraft 

Tegnstreng Angivelse av tillatt kontaktkraft 

uttrykt i newton. 

Angi dersom «ikke 

elektrifisert» er valgt i 

parameter 1.1.1.2.2.1.1: 

J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

Kraften angis enten som 

en verdi av den statiske 

kraften og av den største 

kraften uttrykt i newton, 

eller som en formel for 

funksjon av hastigheten. 

1.1.1.2.5.3 Krav til 

automatisk 

senkeinnretning 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Angivelse av om at det kreves en 

automatisk senkeinnretning (ADD) på 

kjøretøyet. 

Angi dersom «ikke 

elektrifisert» er valgt i 

parameter 1.1.1.2.2.1.1: 

J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 
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1.1.1.3 Delsystemet «styring, kontroll og signal» 

Parametrene i denne 

gruppen er ikke 

obligatorisk dersom 

«forbindelse» er valgt i 

1.1.0.0.0.6. 

1.1.1.3.1 Verifiseringserklæringer for sporet   

1.1.1.3.1.1 EF-verifiserings-

erklæring for 

spor (CCS) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRR-

RRR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæringene 

i henhold til formatkrav angitt i 

dokumentet om praktiske ordninger 

for overføring av dokumenter om 

samtrafikkevne(1). 

Angi om det ble utstedt 

en EF-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.2 Automatisk togkontroll i samsvar med TSI-en (ETCS)  

1.1.1.3.2.1 ETCS-nivå Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

N/1/2/3 

ERTMS-/ETCS-nivå knyttet til utstyr 

langs sporet. 

 

1.1.1.3.2.2 ETCS-

referanseversjon 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

For-referanseversjon 2 / 

Referanseversjon 2 / 

Referanseversjon 3  

ETCS-referanseversjon montert langs 

linjen. 

Angi dersom «N» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.2.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger.  

1.1.1.3.2.3 Nødvendighet av 

ETCS-infill-

funksjon for 

linjetilgang 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Angivelse av hvorvidt infill-funksjon 

er nødvendig for å få tilgang til linjen 

av sikkerhetsårsaker. 

Angi dersom «N» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.2.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger.  

1.1.1.3.2.4 ETCS-infill 

montert langs 

linjen 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Ingen / Sløyfe / GSM-R / 

Sløyfe og GSM-R 

Opplysninger om utstyr montert langs 

sporet som er i stand til å overføre 

infill-opplysninger ved hjelp av sløyfe 

eller GSM-R for nivå 1-anlegg.  

Angi dersom «N» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.2.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.3.2.5 Nasjonal ETCS-

anvendelse 

gjennomført 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N  

Angivelse av om data for nasjonale 

anvendelser er overført mellom spor 

og tog. 

Angi dersom «N» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.2.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.3.2.6 Forekomst av 

driftsbegrens-

ninger eller 

driftsvilkår 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N  

Angivelse av om det forekommer 

begrensninger eller vilkår på grunn av 

delvis samsvar med TSI-en for 

«styring, kontroll og signal». 

Angi dersom «N» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.2.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 
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1.1.1.3.2.7 Valgfrie ETCS-

funksjoner 

Tegnstreng Valgfrie ETCS-funksjoner kan 

forbedre driften på linjen. 

Angi dersom «N» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.2.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.3.3 Radio i samsvar med TSI (GSM-R)  

1.1.1.3.3.1 GSM-R-versjon Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

Ingen / Tidligere versjon 

enn referanseversjon 0 / 

Referanseversjon 0 r3 / 

Referanseversjon 0 r4 

Versjonsnummer for GSM-R FRS og 

SRS er montert langs linjen. 

 

1.1.1.3.3.2 Anbefalt antall 

aktive GSM-R-

mobilradio-

enheter (EDOR) 

om bord for 

ETCS-nivå 2 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

0/1/2 

Antall anbefalte mobilradioenheter for 

ETCS-dataoverføring (EDOR) for 

tilfredsstillende kjøring av toget. Dette 

gjelder RBC-håndtering av kommuni-

kasjonssesjoner. Ikke sikkerhetskritisk 

og uten betydning for samtrafikkevne. 

Angi dersom «ingen» 

er valgt i parameter 

1.1.1.3.3.1 og dersom 

ERTMS-nivå 2 er 

installert: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger.  

1.1.1.3.3.3 Valgfrie GSM-R-

funksjoner 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Bruk av valgfrie GSM-R-funksjoner 

som kan forbedre driften på linjen. De 

er bare til opplysningsformål og utgjør 

ikke kriterier for tilgang til nettet. 

Angi dersom «ingen» 

er valgt i parameter 

1.1.1.3.3.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger.  

1.1.1.3.4 Togdeteksjonssystemer som er helt i samsvar med TSI-en  

1.1.1.3.4.1 Forekomst av 

togdeteksjons-

systemer som er 

helt i samsvar 

med TSI-en 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av om det er montert togde-

teksjonssystemer som fullt ut oppfyller 

kravene i TSI-en for «styring, kontroll 

og signal».  

 

1.1.1.3.5 Eksisterende systemer for automatisk togkontroll  

1.1.1.3.5.1 Forekomst av 

andre monterte 

systemer for 

automatisk 

togkontroll, 

styring og 

varsling 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N  

Angivelse av om andre systemer for 

automatisk togkontroll, styring og 

varsling i normal drift er montert langs 

linjen. 

Obligatorisk bare 

dersom verdien «N» er 

valgt for 1.1.1.3.2.1. 

1.1.1.3.5.2 Krav til mer enn 

ett system for 

automatisk 

togkontroll, 

styring og 

varsling om bord 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av hvorvidt det kreves mer 

enn ett system for automatisk 

togkontroll, styring og varsling om 

bord og at de må være aktive samtidig. 

Obligatorisk bare 

dersom verdien «N» er 

valgt for 1.1.1.3.2.1. 
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1.1.1.3.6 Andre radiosystemer  

1.1.1.3.6.1 Andre monterte 

radiosystemer  

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N  

Angivelse dersom andre radiosystemer 

i normal drift er montert langs linjen. 

Obligatorisk bare 

dersom «ingen» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.3.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.3.7 Togdeteksjonssystemer som ikke er helt i samsvar med TSI-en  

1.1.1.3.7.1 Type togdetek-

sjonssystem 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Sporstrømkrets/Hjuldetekt

or/Sløyfe 

Angivelse av hvilke typer togdetek-

sjonssystemer som er montert. 

 

1.1.1.3.7.2.1 Samsvar med 

TSI for største 

tillatte avstand 

mellom to aksler 

som ligger etter 

hverandre 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt påkrevd 

avstand er i samsvar med TSI-en. 

 

1.1.1.3.7.2.2 Største tillatte 

avstand mellom 

to aksler som 

ligger etter 

hverandre ved 

manglende 

samsvar med 

TSI-en 

[NNNNN] Angivelse av største tillatte avstand 

mellom to aksler som ligger etter 

hverandre ved manglende samsvar 

med TSI-en, angitt i millimeter. 

Angi dersom «ikke 

samsvar med TSI» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.7.2.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger.  

1.1.1.3.7.3 Minste tillatte 

avstand mellom 

to aksler som 

ligger etter 

hverandre 

[NNNN] Angivelse av avstand i millimeter. Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger.  

1.1.1.3.7.4 Minste tillatte 

avstand mellom 

første og siste 

aksel 

[NNNNN] Angivelse av avstand i millimeter. Angi dersom 

«sporstrømkrets» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.7.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.5 Største avstand 

mellom togets 

bakende og første 

aksel 

[NNNN] Angivelse av største avstand mellom 

togets bakende og første aksel, angitt i 

millimeter som gjelder for begge 

ender (for- og bakende) av et kjøretøy 

eller tog. 

Angi dersom 

«hjuldetektor» eller 

«sporstrømkrets» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.7.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 



Nr. 77/762 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Nummer Tittel Dataformat Definisjon Ytterligere opplysninger 

1.1.1.3.7.6 Minste tillatte 

bredde på 

hjulkransen 

[NNN] Angivelse av bredde i millimeter. Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.7 Minste tillatte 

hjuldiameter 

[NNN] Angivelse av hjuldiameter i millimeter. Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.8 Minste tillatte 

flenstykkelse 

[NN.N] Angivelse av flenstykkelse i 

millimeter. 

Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.9 Minste tillatte 

flenshøyde 

[NN.N] Angivelse av flenshøyde i millimeter. Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.10 Største tillatte 

flenshøyde 

[NN.N] Angivelse av flenshøyde i millimeter. Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.11 Minste tillatte 

aksellast 

[N.N] Angivelse av last i tonn. Angi dersom «hjulde-

tektor» eller «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.12 Samsvar med 

TSI med hensyn 

til regler for 

metallfritt rom 

rundt hjulene 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en. 

Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 
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1.1.1.3.7.13 Samsvar med TSI 

med hensyn til 

regler for kjø-

retøyets metall-

konstruksjon 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en. 

Angi dersom «sløyfe» 

er valgt i parameter 

1.1.1.3.7.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.14 Krav til samsvar 

med TSI med 

hensyn til ferro-

magnetiske 

kjennetegn ved 

hjulmaterialet 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en. 

Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.15.1 Samsvar med TSI 

med hensyn til 

største tillatte 

impedans mellom 

motstående hjul i 

en hjulsats 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en.  

Angi dersom «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.15.2 Største tillatte 

impedans mellom 

motstående hjul i 

en hjulsats når 

den ikke er i 

samsvar med TSI 

[N.NNN] Verdien for største tillatte impedans 

angitt i ohm når det ikke er samsvar 

med TSI. 

Angi dersom «ikke 

samsvar med TSI» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.7.15.1: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.16 Samsvar med 

TSI med hensyn 

til sanding 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en eller ikke. 

Angi dersom 

«sporstrømkrets» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.7.1 og «J» i 

parameter 1.1.1.3.7.18: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.17 Største sandings-

mengde 

[NNNNN] Største verdi for sandingsmengde i 30 

sekunder, angitt i gram, som er 

godkjent på sporet. 

Angi dersom «ikke 

samsvar med TSI» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.7.16: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.18 Krav om at 

lokomotivføreren 

skal kunne 

overstyre 

sandingen 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Angivelse av hvorvidt det er et krav at 

lokomotivføreren skal kunne aktivere/ 

deaktivere sandingsinnretninger, i 

samsvar med instruks fra infrastruk-

turforvalteren. 

Angi dersom «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 
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1.1.1.3.7.19 Samsvar med TSI 

med hensyn til 

regler for sandens 

egenskaper  

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en. 

Angi dersom «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.20 Forekomst av 

regler for flens-

smøring om bord 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N  

Angivelse av hvorvidt det finnes 

regler for aktivering/deaktivering av 

flenssmøring. 

Angi dersom «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.21 Samsvar med 

TSI med hensyn 

til regler for bruk 

av kunststoff-

bremseklosser  

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI  

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en.  

Angi dersom «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.22 Samsvar med 

TSI med hensyn 

til regler for 

hjelpeinnretnin-

ger for skifting 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en. 

Angi dersom «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.7.23 Samsvar med 

TSI med hensyn 

til regler for 

kombinasjoner 

av egenskaper for 

rullende materiell 

som påvirker 

impedansen ved 

skifting 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

Samsvar med TSI / Ikke 

samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt reglene er i 

samsvar med TSI-en. 

Angi dersom «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.8 Overføringer mellom systemer  

1.1.1.3.8.1 Forekomst av 

overganger 

mellom ulike 

kontroll-, 

styrings- og 

varslingssystemer 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N  

Angivelse av hvorvidt det fore-

kommer en overgang mellom ulike 

systemer under kjøring. 

Angi dersom det finnes 

minst to forskjellige 

systemer: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.8.2 Forekomst av 

overganger 

mellom ulike 

radiosystemer 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N  

Angivelse av hvorvidt det fore-

kommer en overgang mellom ulike 

radiosystemer og ikke noe kommuni-

kasjonssystem under kjøring. 

Angi dersom det finnes 

minst to forskjellige 

radiosystemer: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 
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1.1.1.3.9 Parametrer knyttet til elektromagnetiske interferenser  

1.1.1.3.9.1 Forekomst av og 

samsvar med TSI 

med hensyn til 

regler for 

magnetiske felt 

som utstråles fra 

et kjøretøy 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Ingen / Samsvar med TSI 

/ Ikke samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt regler 

forekommer og er i samsvar med TSI-

en. 

Angi dersom «hjulde-

tektor» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.9.2 Forekomst av og 

samsvar med TSI 

med hensyn til 

begrensninger i 

oversvingninger i 

kjørestrømmen 

til kjøretøyer 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Ingen / Samsvar med TSI 

/ Ikke samsvar med TSI 

Angivelse av hvorvidt regler fore-

kommer og er i samsvar med TSI-en. 

Angi dersom «hjulde-

tektor» eller «spor-

strømkrets» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.7.1: 

J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.1.1.3.10 System langs linjen ved driftsforstyrrelser  

1.1.1.3.10.1 ETCS-nivå ved 

driftsforstyrrelser 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Ingen/1/2/3 

ERTMS-/ETCS-nivå ved driftsfor-

styrrelser knyttet til utstyr langs 

sporet. 

Angi dersom «N» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.2.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.1.1.3.10.2 Andre systemer 

for automatisk 

togkontroll, 

styring og 

varsling ved 

driftsforstyrrelser 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av om det forekommer 

andre systemer enn ETCS for 

driftsforstyrrelser. 

Obligatorisk dersom 

«ingen» er valgt i 

parameter 1.1.1.3.10.1.  

1.1.1.3.11 Bremserelaterte parametrer  

1.1.1.3.11.1 Krav til største 

bremselengde 

[NNNN] Den høyeste verdien for et togs 

bremselengde [i meter] skal angis for 

den største tillatte hastigheten på 

linjen. 

 

1.1.1.3.12 Andre parametrer knyttet til «styring, kontroll og signal»  

1.1.1.3.12.1 Støtte for 

krengeteknikk 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N  

Angivelse av hvorvidt krenging 

støttes av ETCS. 

Angi dersom «N» er 

valgt i parameter 

1.1.1.3.2.1: J/N 

Dersom N, gi 

opplysninger. 

1.2 DRIFTSPUNKT (OP)  

1.2.0.0.0 Allmenne opplysninger  

1.2.0.0.0.1 Navn på 

driftspunkt 

Tegnstreng Navnet knyttes vanligvis til byen eller 

landsbyen eller til trafikkstyrings-

formål. 
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1.2.0.0.0.2 Entydig OP-ID Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[AA+AAAAA] 

Kode som består av landkode og 

alfanumerisk OP-kode. 

 

1.2.0.0.0.3 Primær OP-kode 

for TAF/TAP 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[AANNNNN] 

Primærkode utviklet for TAF/TAP.   

1.2.0.0.0.4 Type driftspunkt Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Type utstyr knyttet til de viktigste 

driftsfunksjonene. 

 

1.2.0.0.0.5 Geografisk 

plassering av 

driftspunkt 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[Breddegrad (NN.NNNN) 

+ Lengdegrad  

(± NN.NNNN)] 

Geografiske koordinater i desimalgra-

der som vanligvis angis for midten av 

driftspunktet. 

 

1.2.0.0.0.6 Plassering av 

driftspunkt fra 

jernbaneperspek-

tiv 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[NNNN.NNN] + 

[tegnstreng] 

Kilometer knyttet til linjebetegnelse 

som definerer driftspunktets plassering. 

Dette vil vanligvis være midt i 

driftspunktet. 

 

1.2.1 TOGSPOR  

1.2.1.0.0 Allmenne opplysninger  

1.2.1.0.0.1 Kode for 

infrastrukturfor-

valter (IM) 

[NNNN] Med infrastrukturforvalter (IM) 

menes ethvert organ eller foretak som 

er ansvarlig særlig for å opprette og 

vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen 

eller en del av denne. 

 

1.2.1.0.0.2 Sporbetegnelse Tegnstreng Entydig sporbetegnelse eller entydig 

spornummer innenfor driftspunktet. 

 

1.2.1.0.1 Verifiseringserklæringer for sporet  

1.2.1.0.1.1 EF-verifiserings-

erklæring for 

spor (INF) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRRRR

R/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæringene 

i henhold til formatkrav angitt i 

dokumentet om praktiske ordninger 

for overføring av dokumenter om 

samtrafikkevne(1). 

Angi om det ble utstedt 

en EF-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.1.0.1.2 EI-erklæring om 

påvist samsvar 

for spor(2) (INF) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRRRR

R/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-erklæringene i 

henhold til samme formatkrav som 

angitt i dokumentet om praktiske 

ordninger for overføring av 

dokumenter om samtrafikkevne. 

Angi om det ble utstedt 

en EI-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 
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1.2.1.0.2 Ytelsesparametrer  

1.2.1.0.2.1 TEN-klassifise-

ring av spor 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Del av TEN-Ts samlede 

nett / Del av TEN-T-

hovednettet for gods-

transport / Del av TEN-T-

hovednettet for person-

transport / Utenfor TEN 

Angivelse av hvilken del av det trans-

europeiske nettet sporet tilhører. 

 

1.2.1.0.2.2 Linjeklasse Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Klassifisering av en linje i henhold til 

TSI-en for infrastruktur. 

Angi om sporet inngår i 

TSI-ens tekniske 

virkeområde: J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.1.0.2.3 Del av en 

korridor for 

godstransport 

med jernbane 

(RFC)  

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Angivelse av om linjen inngår i en 

korridor for godstransport med 

jernbane. 

Angi om sporet inngår i 

en RFC: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.1.0.3 Trasering  

1.2.1.0.3.1 Samtrafikkprofil Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IR

L1/Ingen 

Lasteprofilene GA, GB, GC, G1, 

DE3, S, IRL1 som definert i 

europeisk standard. 

 

1.2.1.0.3.2 Flernasjonale 

lasteprofiler 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

G2/GB1/GB2/Ingen 

Flernasjonal lasteprofil eller andre 

internasjonale lasteprofiler enn GA, 

GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 som 

definert i europeisk standard. 

Obligatorisk bare 

dersom «ingen» er 

valgt i parameter 

1.1.1.1.3.1.  

1.2.1.0.3.3 Nasjonale 

lasteprofiler 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen 

Nasjonal lasteprofil, som definert i 

europeisk standard, eller annen lokal 

lasteprofil. 

Obligatorisk bare 

dersom «ingen» er 

valgt i parameter 

1.1.1.1.3.2.  

1.2.1.0.4 Sporparametrer  

1.2.1.0.4.1 Nominell 

sporvidde 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

750/1 000/1 435/1 520/1 5

24/1 600/1 668/Annen 

En enkeltverdi som identifiserer 

sporvidden, uttrykt i millimeter. 

 

1.2.1.0.5 Tunnel  

1.2.1.0.5.1 Kode for 

infrastrukturfor-

valter (IM) 

[NNNN] Med infrastrukturforvalter (IM) menes 

ethvert organ eller foretak som er 

ansvarlig særlig for å opprette og 

vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen 

eller en del av denne. 
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1.2.1.0.5.2 Tunnelbetegnelse Tegnstreng  Entydig tunnelbetegnelse eller entydig 

tunnelnummer i medlemsstaten. 

 

1.2.1.0.5.3 EF-verifiserings-

erklæring for 

tunnel (SRT) 

Tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRR-

RRR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæringene 

i henhold til formatkrav angitt i 

dokumentet om praktiske ordninger 

for overføring av dokumenter om 

samtrafikkevne(1). 

Angi om det ble utstedt 

en EF-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.1.0.5.4 EI-erklæring om 

påvist samsvar 

for tunnel(2) 

(SRT) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRRR-

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-erklæringene 

i henhold til samme formatkrav som 

angitt i dokumentet om praktiske 

ordninger for overføring av 

dokumenter om samtrafikkevne. 

Angi om det ble utstedt 

en EI-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.1.0.5.5 Tunnelens lengde [NNNNN] Tunnelens lengde i meter fra 

inngangsåpningen til utgangs-

åpningen. 

Obligatorisk bare 

dersom tunnelens 

lengde er minst  

100 meter. 

1.2.1.0.5.6 Forekomst av en 

beredskapsplan 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av hvorvidt det foreligger 

en beredskapsplan. 

 

1.2.1.0.5.7 Krav til brann-

klasse for 

rullende materiell 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

A/B/Ingen 

Kategorisering av hvordan et 

passasjertog med en brann om bord, 

vil fortsette å fungere i et definert 

tidsrom. 

Angi dersom tunnelens 

lengde er minst 1 

kilometer: J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.1.0.5.8 Krav til nasjonal 

brannklasse for 

rullende materiell 

Tegnstreng Kategorisering av hvordan et 

passasjertog med en brann om bord, 

vil fortsette å fungere i en definert 

tidsperiode i samsvar med nasjonale 

regler dersom slike finnes. 

Angi dersom det finnes 

respektive nasjonale 

regler: J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.1.0.6 Perrong  

1.2.1.0.6.1 Kode for infra-

strukturforvalter 

(IM) 

[NNNN] Med infrastrukturforvalter (IM) 

menes ethvert organ eller foretak som 

er ansvarlig særlig for å opprette og 

vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen 

eller en del av denne. 

 

1.2.1.0.6.2 Perrong-

betegnelse 

Tegnstreng Entydig perrongbetegnelse eller 

entydig perrongnummer innenfor 

driftspunktet. 
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Nummer Tittel Dataformat Definisjon Ytterligere opplysninger 

1.2.1.0.6.3 TEN-

klassifisering av 

perrong 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Del av TEN-Ts samlede 

nett / Del av TEN-T-

hovednettet for gods-

transport / Del av TEN-T-

hovednettet for person-

transport / Utenfor TEN 

Angir hvilken del av det transeuro-

peiske nettet perrongen tilhører. 

 

1.2.1.0.6.4 Perrongens 

nyttelengde 

[NNNN] Største sammenhengende lengde 

(uttrykt i meter) av den delen av 

perrongen som et tog er ment å bli 

stående foran under normale 

driftsforhold, slik at passasjerene kan 

stige av og på toget, samtidig som det 

tas hensyn til stopptoleranser. 

 

1.2.1.0.6.5 Perronghøyde Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

250/280/550/760/300–

380/200/580/680/685/730

/840/900/915/920/960/1 1

00/Annen 

Avstand mellom perrongens øvre kant 

og nabosporets kjøreflate. Dette er 

den nominelle verdien uttrykt i 

millimeter. 

 

1.2.1.0.6.6 Forekomst av 

assistanse på 

perrongen til start 

av tog 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Angivelse av om det finnes utstyr 

eller personale som kan bistå togper-

sonalet med å starte toget. 

 

1.2.1.0.6.7 Bruksområde for 

ombordstignings-

hjelpemiddelet 

[NNNN] Opplysninger om hvilket nivå for på- 

og avstigning på toget som om bord-

stigningshjelpemiddelet kan brukes 

til. 

 

1.2.2 SIDESPOR  

1.2.2.0.0 Allmenne opplysninger  

1.2.2.0.0.1 Kode for 

infrastrukturfor-

valter (IM) 

[NNNN] Med infrastrukturforvalter (IM) menes 

ethvert organ eller foretak som er 

ansvarlig særlig for å opprette og 

vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen 

eller en del av denne. 

 

1.2.2.0.0.2 Betegnelse på 

sidespor 

Tegnstreng Entydig betegnelse eller entydig 

nummer på sidespor innenfor 

driftspunktet. 
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1.2.2.0.0.3 TEN-klassifise-

ring av sidespor 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

Del av TEN-Ts samlede 

nett / Del av TEN-T-

hovednettet for gods-

transport / Del av TEN-T-

hovednettet for person-

transport / Utenfor TEN 

Angir hvilken del av det transeuro-

peiske nettet sidesporet tilhører. 

 

1.2.2.0.1 Verifiseringserklæringer for sidespor  

1.2.2.0.1.1 EF-verifiserings-

erklæring for 

sidespor (INF) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRR-

RRR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæringene 

i henhold til formatkrav angitt i 

dokumentet om praktiske ordninger 

for overføring av dokumenter om 

samtrafikkevne(1). 

Angi om det ble utstedt 

en EF-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.2.0.1.2 EI-erklæring om 

påvist samsvar 

for sidespor(2) 

(INF) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRRR-

RR/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-erklæringene 

i henhold til samme formatkrav som 

angitt i dokumentet om praktiske 

ordninger for overføring av 

dokumenter om samtrafikkevne. 

Angi om det ble utstedt 

en EI-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.2.0.2 Ytelsesparameter  

1.2.2.0.2.1 Nyttelengde for 

sidespor 

[NNNN] Totallengde på sidesporet/parkerings-

sporet uttrykt i meter, der togene kan 

parkeres sikkert. 

 

1.2.2.0.3 Trasering  

1.2.2.0.3.1 Stigningsforhold 

for parkerings-

spor 

[N.N] Største verdi for stigningsforholdet 

uttrykt i millimeter per meter. 

Obligatorisk bare 

dersom den er større 

enn verdien i TSI-en. 

1.2.2.0.3.2 Minsteradius for 

horisontal kurve 

[NNN] Radius for den minste horisontale 

kurven, uttrykt i meter. 

Obligatorisk bare 

dersom den er mindre 

enn verdien i TSI-en. 

1.2.2.0.3.3 Minsteradius for 

vertikal kurve 

[NNN+NNN] Radius for den minste vertikale 

kurven, uttrykt i meter. 

Obligatorisk bare 

dersom den er mindre 

enn verdiene i TSI-en. 

1.2.2.0.4 Faste anlegg for service på tog  

1.2.2.0.4.1 Tømming av 

toaletter 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av hvorvidt det finnes et 

anlegg for tømming av toaletter (fast 

anlegg for service på tog), som 

definert i TSI-ene for infrastruktur.  
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1.2.2.0.4.2 Anlegg for 

utvendig 

rengjøring 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av hvorvidt det finnes et 

anlegg for utvendig rengjøring (fast 

anlegg for service på tog), som 

definert i TSI-ene for infrastruktur.  

 

1.2.2.0.4.3 Utstyr for 

påfylling av vann 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av hvorvidt det finnes et 

anlegg for påfylling av vann (fast 

anlegg for service på tog), som 

definert i TSI-ene for infrastruktur.  

 

1.2.2.0.4.4 Utstyr for 

påfylling av 

drivstoff 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av hvorvidt det finnes et 

anlegg for påfylling av drivstoff (fast 

anlegg for service på tog), som 

definert i TSI-ene for infrastruktur.  

 

1.2.2.0.4.5 Utstyr for 

påfylling av sand 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av hvorvidt det finnes et 

anlegg for påfylling av sand (fast 

anlegg for service på tog).  

 

1.2.2.0.4.6 Utstyr for 

stasjonær 

strømforsyning 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

J/N 

Angivelse av hvorvidt det finnes et 

anlegg for stasjonær strømforsyning 

(fast anlegg for service på tog).  

 

1.2.2.0.5 Tunnel  

1.2.2.0.5.1 Kode for infra-

strukturforvalter 

(IM) 

[NNNN] Med infrastrukturforvalter (IM) menes 

ethvert organ eller foretak som er 

ansvarlig særlig for å opprette og 

vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen 

eller en del av denne. 

 

1.2.2.0.5.2 Tunnelbetegnelse Tegnstreng Entydig tunnelbetegnelse eller 

entydig nummer i medlemsstaten. 

 

1.2.2.0.5.3 EF-verifiserings-

erklæring for 

tunnel (SRT) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRRRR

R/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EF-erklæringene 

i henhold til formatkrav angitt i 

dokumentet om praktiske ordninger 

for overføring av dokumenter om 

samtrafikkevne(1). 

Angi om det ble utstedt 

en EF-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.2.0.5.4 EI-erklæring om 

påvist samsvar 

for tunnel(2) 

(SRT) 

Forhåndsdefinert 

tegnstreng: 

[CC/RRRRRRRRRRRRR

R/YYYY/NNNNNN] 

Entydig nummer for EI-erklæringene i 

henhold til samme formatkrav som 

angitt i dokumentet om praktiske ord-

ninger for overføring av dokumenter 

om samtrafikkevne. 

Angi om det ble utstedt 

en EI-erklæring: J/N 

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.2.0.5.5 Tunnelens lengde [NNNNN] Tunnelens lengde i meter fra inn-

gangsåpningen til utgangsåpningen. 

Obligatorisk bare 

dersom tunnelens 

lengde er minst  

100 meter. 
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1.2.2.0.5.6 Forekomst av en 

beredskapsplan 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen:  

J/N 

Angivelse av hvorvidt det foreligger 

en beredskapsplan. 

 

1.2.2.0.5.7 Krav til brann-

klasse for 

rullende materiell 

Én verdi velges fra den 

forhåndsdefinerte listen: 

A/B/Ingen 

Kategorisering av hvordan et 

passasjertog med en brann om bord, 

vil fortsette å fungere i et definert 

tidsrom.  

Angi dersom tunnelens 

lengde er minst  

1 kilometer: J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger. 

1.2.2.0.5.8 Krav til nasjonal 

brannklasse for 

rullende materiell 

Tegnstreng Kategorisering av hvordan et 

passasjertog med en brann om bord, 

vil fortsette å fungere i en definert 

tidsperiode i samsvar med nasjonale 

regler dersom slike finnes.  

Obligatorisk bare 

dersom «ingen» er 

valgt i parameter 

1.1.1.1.8.10. 

Angi dersom det finnes 

respektive nasjonale 

regler: J/N  

Dersom J, gis 

opplysninger. 

(1) ERA/INF/10-2009/INT (versjon 0.1 datert 28.09.2009) tilgjengelig på ERAs nettsted. 

(2) Eksisterende infrastrukturerklæring som definert i kommisjonsrekommandasjon 2011/622/EU av 20. september 2011 om framgangsmåten 

for påvisning av i hvilken grad eksisterende jernbanelinjer er i samsvar med de grunnleggende parametrene i de tekniske spesifikasjonene 

for samtrafikkevne. 

4. OVERORDNET SYSTEMOVERSIKT 

4.1.  RINF-systemet 

Arkitekturen i RINF-systemet er vist i figuren.  

Figur  

RINF-systemet 

  

 

Offentlige brukere Felles brukergrensesnitt 

for RINF 

Medlemsstatenes 

nasjonale registre 

Søk etter RINF-data 
Felles brukergrensesnitt 

Søk etter RINF-data 

Søk etter RINF-data 
Applikasjonstjener Felles 

database 

Opplasting av 

nasjonale RINF-

data 

Opplasting av 

nasjonale RINF-

data 

Opplasting av 
nasjonale RINF-

data 
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4.2.  Administrasjon av det felles brukergrensesnittet 

Det felles brukergrensesnittet (CUI) skal være en nettbasert applikasjon som opprettes, styres og vedlikeholdes av Byrået.  

Byrået skal gjøre følgende filer og dokumenter tilgjengelige for de nasjonale registrene, til bruk ved opprettelse av 

infrastrukturregistrene og ved kopling av disse til det felles brukergrensesnittet: 

− Brukerhåndbok. 

− Spesifikasjon av filstrukturer for overføring av data. 

Byrået skal gjøre tilgjengelig for RINF-brukerne en programveiledning som beskriver hvordan infrastrukturregistrene i 

hver enkelt medlemsstat skal koples til det felles brukergrensesnittet, og hvilken funksjonalitet og hvilke tjenester som 

det felles brukergrensesnittet gir. Ved behov vil denne veiledningen bli ajourført. 

4.3. Minstekrav til funksjonalitet for det felles brukergrensesnittet 

Det felles brukergrensesnittet skal ha minst følgende funksjonalitet: 

− Brukerstyring: Administratoren for det felles brukergrensesnittet skal kunne styre brukernes tilgangsrettigheter. 

− Kontroll av opplysninger: Administratoren for det felles brukergrensesnittet må kunne se alle logger for all bruker-

aktivitet som er utført på det felles brukergrensesnittet, som en liste over den aktiviteten som er utført av brukere av det 

felles brukergrensesnittet innenfor et bestemt tidsrom. 

− Tilkopling og autentisering: De registrerte brukerne av det felles brukergrensesnittet må kunne kople seg til det felles 

brukergrensesnittet via internett og bruke dets funksjoner i henhold til sine rettigheter. 

− Søke etter RINF-data, herunder driftspunkter og/eller linjeavsnitt med bestemte RINF-kjennetegn. 

− Velge et driftspunkt eller linjeavsnitt og se dets RINF-opplysninger: Brukerne av det felles brukergrensesnittet skal 

kunne definere et geografisk område ved hjelp av kartgrensesnittet, og det felles brukergrensesnittet skal gi de 

tilgjengelige RINF-dataene som brukerne har spurt om for dette området. 

− Se på RINF-opplysninger for et nærmere angitt sett av linjer og driftspunkter i et definert område via et kartgrensesnitt. 

− Visuell framstilling av RINF-poster på et digitalt kart: Brukerne skal gjennom det felles brukergrensesnittet kunne 

navigere, velge et punkt framstilt på kartet og hente relevante RINF-opplysninger. 

− Validering, opplasting og mottak av fulle sett med RINF-data fra et nasjonalt register. 

4.4. Driftsform 

RINF-systemet gir to hovedgrensesnitt via det felles brukergrensesnittet: 

− Ett brukes av infrastrukturregisteret i hver enkelt medlemsstat for å sende / laste opp kopier av deres fullstendige 

RINF-data. 

− Det andre benyttes av brukerne av det felles brukergrensesnittet til å kople seg til RINF-systemet og hente RINF-

opplysninger. 

Det felles brukergrensesnittets sentrale database mates med kopier av fullstendige sett med RINF-data som vedlikeholdes i 

hver enkelt medlemsstats infrastrukturregister. De nasjonale registrene skal særlig være ansvarlige for å opprette filer som 

inneholder det fullstendige settet med RINF-data som er tilgjengelig i deres infrastrukturregister etter spesifikasjonene i 

tabellen i dette vedlegg. De skal regelmessig foreta ajourføringer av postene som ligger i sitt infrastrukturregister, og minst 

hver tredje måned. Én ajourføring bør falle sammen med den årlige offentliggjøringen av netterklæringen. 

De nasjonale registrene skal laste opp filene til det felles brukergrensesnittet gjennom et eget grensesnitt som stilles til 

rådighet for dette formålet. En spesifikk modul vil forenkle valideringen og opplastingen av data som leveres av de 

nasjonale registrene. 

Det felles brukergrensesnittets sentrale database skal gjøre data sendt av de nasjonale registrene, offentlig tilgjengelig uten 

endring.  

De grunnleggende funksjonene i det felles brukergrensesnittet skal gjøre brukerne i stand til å søke etter og hente ut 

RINF-data. 
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Det felles brukergrensesnittet skal lagre en fullstendig historisk fortegnelse over alle data som er gjort tilgjengelige av 

de nasjonale registrene. En slik fortegnelse skal lagres i to år fra den datoen dataene ble hentet. 

Byrået skal som administrator av det felles brukergrensesnittet, gi brukere tilgang på forespørsel.  

Forespørsler fra brukerne av det felles brukergrensesnittet skal besvares innen 24 timer etter at forespørselen ble gjort. 

4.5. Tilgjengelighet 

Det felles brukergrensesnittet skal være tilgjengelig sju dager i uka, fra kl. 02:00 GMT til kl. 21:00 GMT, avhengig av 

sommertid. Manglende tilgjengelighet til systemet i forbindelse med vedlikehold skal være minimal.  

Dersom det oppstår en feil utenfor Byråets normale arbeidstid, skal arbeidet med å gjenopprette tjenesten starte neste 

arbeidsdag i byrået. 

5. PROGRAMVEILEDNING FOR DE FELLES SPESIFIKASJONENE 

Programveiledningen for de felles spesifikasjonene nevnt i artikkel 3 i denne beslutning skal gjøres offentlig tilgjengelig 

av Byrået på dets nettsted. Den skal inneholde følgende: 

a) Poster og tilhørende data som angitt i nr. 3.3 i tabellen. For hvert felt skal det minst gis opplysninger om format, 

grenseverdi, hvilke forhold parameteren gjelder og er obligatorisk under, jernbanetekniske regler for parameterverdier, 

henvisninger til TSI-er og andre tekniske dokumenter knyttet til poster i infrastrukturregisteret som beskrevet i tabellen 

i denne beslutning.  

b) Detaljerte definisjoner og spesifikasjoner for begreper og parametrer. 

c) Framlegging av bestemmelser om utforming av jernbanenettet med hensyn til RINF, og innsamling av data med 

relevante forklaringer og eksempler. 

d) Framgangsmåter for validering og innsending av RINF-data fra medlemsstatenes infrastrukturregistre til det felles 

brukergrensesnittet. 

Programveiledningen skal gi forklaringer på spesifikasjonene nevnt i vedlegget til denne beslutning, som er nødvendige 

for en korrekt utarbeiding av RINF-systemet. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1321/2014 

av 26. november 2014 

om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og om 

godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgavene 

(omarbeiding)(*) 

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 5 nr. 5 og artikkel 6 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og 

luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver(2) er 

blitt betydelig endret flere ganger(3). Ettersom det skal gjøres ytterligere endringer, bør forordningen av klarhetshensyn 

omarbeides. 

2) Ved forordning (EF) nr. 216/2008 fastsettes felles grunnleggende krav med sikte på å sørge for et høyt ensartet nivå for 

sikkerhet og miljøvern innen sivil luftfart, og det kreves at Kommisjonen vedtar de gjennomføringsregler som er nød-

vendige for å sikre at kravene får en ensartet anvendelse, og ved forordningen opprettes Det europeiske flysikkerhetsbyrå 

(heretter kalt «Byrået») for å bistå Kommisjonen med utarbeidingen av slike gjennomføringsregler. 

3) Det er nødvendig å fastsette felles tekniske krav og administrative prosedyrer for å sikre kontinuerlig luftdyktighet for 

luftfartsprodukter, -deler og -utstyr som omfattes av forordning (EF) nr. 216/2008. 

4) Organisasjoner og personell som deltar i vedlikehold av produkter, deler og utstyr, skal oppfylle visse tekniske krav for å 

vise at de har evne og midler til å oppfylle sine forpliktelser og tilknyttede særskilte rettigheter. Kommisjonen skal fastsette 

tiltak for å presisere vilkårene for å utstede, opprettholde, endre, midlertidig oppheve eller tilbakekalle sertifikater som 

bekrefter samsvar. 

5) Behovet for å sikre ensartet anvendelse av de felles tekniske kravene til kontinuerlig luftdyktighet for luftfartsdeler og  

-utstyr, tilsier at vedkommende myndigheter følger felles prosedyrer når de vurderer om disse kravene er oppfylt. Byrået 

bør utarbeide sertifiseringsspesifikasjoner for å fremme den nødvendige ensartethet i regelverket.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 362 av 17.12.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

4.8.2016, s. 65. 

(1) EUT L 79 av 19.3. 2008, s. 1. 

(2) EUT L 315 av 28.11.2003, s. 1. 

(3) Se vedlegg V. 

2019/EØS/77/57 
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6) Det er nødvendig å godkjenne at sertifikater utstedt før ikrafttredelsen av forordning (EF) nr. 2042/2003 fortsatt er 

gyldige, i samsvar med artikkel 69 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

7) Artikkel 5 i forordning (EF) nr. 216/2008, som omhandler luftdyktighet, ble utvidet slik at gjennomføringsbestemmelsene 

om typesertifisering omfatter delene om vurdering av driftsmessig egnethet. 

8) Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») anså at det var nødvendig å endre kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012(1) 

for at Byrået skal kunne godkjenne opplysninger om driftsmessig egnethet som et ledd i typesertifiseringsprosessen. 

9) Opplysningene om driftsmessig egnethet bør omfatte obligatoriske opplæringsdeler for typerettighetsopplæring for 

personell med ansvar for å sertifisere vedlikehold. Disse delene bør danne grunnlaget for utarbeiding av typeopplæ-

ringskurs. 

10) Kravene knyttet til opprettelse av typeopplæringskurs for personell med sertifiseringsansvar bør endres slik at det vises 

til opplysninger om driftsmessig egnethet. 

11) Byrået utarbeidet et utkast til gjennomføringsregler om begrepet opplysninger om driftsmessig egnethet og framla det i 

form av en uttalelse(2) til Kommisjonen i samsvar med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

12) Tiltakene i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for Det europeiske flysikkerhetsbyrå(3) nedsatt ved 

artikkel 65 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordning fastsettes felles tekniske krav og administrative prosedyrer for å sikre kontinuerlig luftdyktighet for 

luftfartøyer, herunder alle komponenter beregnet på installasjon i luftfartøyer som er 

a) registrert i en medlemsstat, eller 

b) registrert i en tredjestat og brukes av en operatør som i sin drift står under tilsyn av en medlemsstat. 

2. Nr. 1 får ikke anvendelse på luftfartøyer når det regelverksbaserte sikkerhetstilsynet for disse er overført til en tredjestat 

og de ikke brukes av en EU-operatør, og heller ikke på luftfartøyer nevnt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 216/2008. 

3. Bestemmelsene i denne forordning som gjelder kommersiell lufttransport, får anvendelse på flyselskaper med lisens som 

definert i EU-retten. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

Innenfor virkeområdet for forordning (EF) nr. 216/2008 menes med 

a) «luftfartøy» alle maskiner som kan holdes oppe i atmosfæren av andre reaksjoner i luften enn luftens reaksjoner mot 

jordoverflaten, 

b) «personell med sertifiseringsansvar» personell med ansvar for å frigi et luftfartøy eller en komponent etter vedlikehold, 

c) «komponent» motorer, propeller, deler eller utstyr, 

d) «kontinuerlig luftdyktighet» alle prosessene som sikrer at luftfartøyet til enhver tid i sin driftstid er i samsvar med gjeldende 

krav til luftdyktighet, og er i driftssikker stand, 

e) «JAA» felles luftfartsmyndigheter («Joint Aviation Authorities»), 

f) «JAR» felles luftfartskrav («Joint Aviation Requirements»),  

  

(1) EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1. 

(2) Uttalelse nr. 07/2011 fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå av 13. desember 2011, tilgjengelig på http://easa.europa.eu/agency-measures/ 

opinions.php. 

(3) Uttalelse fra Det europeiske flysikkerhetsbyrås komité av 23 september 2003. 
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g) «stort luftfartøy» et luftfartøy klassifisert som et fly med største tillatte startmasse på over 5 700 kg eller et flermotors 

helikopter, 

h) «vedlikehold» én eller en kombinasjon av følgende former for virksomhet: ettersyn, reparasjon, inspeksjon, utskifting, 

endring eller utbedring av en mangel på et luftfartøy eller en komponent, med unntak av inspeksjon før avgang, 

i) «organisasjon» en fysisk person, en juridisk person eller en del av en juridisk person. En slik organisasjon kan være etablert 

mer enn ett sted innenfor eller utenfor medlemsstatenes territorium, 

j) «inspeksjon før avgang» inspeksjon utført før avgang for å sikre at luftfartøyet er egnet til å foreta den planlagte flygingen, 

k) «ELA1-luftfartøy» følgende bemannede europeiske lette luftfartøyer: 

i) et fly som har største tillatte startmasse (MTOM) på høyst 1 200 kg, og som ikke er klassifisert som et motordrevet, 

teknisk komplisert luftfartøy, 

ii) et seilfly eller motordrevet seilfly på høyst 1 200 kg MTOM, 

iii) en ballong konstruert med et oppdriftsgass- eller varmluftsvolum på høyst 3 400 m3 for varmluftsballonger, 1 050 m3 

for gassballonger og 300 m3 for forankrede gassballonger, 

iv) et luftskip konstruert for høyst fire personer og et oppdriftsgass- eller varmluftsvolum på høyst 3 400 m3 for 

varmluftsluftskip og 1 000 m3 for gassfylte luftskip, 

l) «LSA-luftfartøy» et lett sportsfly (Light Sport Aeroplane) som har alle følgende egenskaper: 

i) største tillatte startmasse på høyst 600 kg, 

ii) største steilehastighet i landingskonfigurasjon (VS0) på høyst 45 knop kalibrert flygehastighet (CAS) ved luftfartøyets 

største sertifiserte masse ved avgang og mest kritiske tyngdepunkt, 

iii) største setekapasitet på høyst to personer, herunder flygeren, 

iv) én enkelt motor som ikke er turbinmotor, utstyrt med propell, 

v) uten trykkabin, 

m) «hovedforetak» foretakets hovedkontor eller forretningskontor der de viktigste økonomiske funksjonene og driftskontrollen 

med virksomheten omhandlet i denne forordning, utøves. 

Artikkel 3 

Krav til kontinuerlig luftdyktighet 

1. Den kontinuerlige luftdyktigheten for luftfartøyer og komponenter skal sikres i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I 

(del M). 

2. Organisasjoner og personell som deltar i sikringen av luftfartøyers og komponenters kontinuerlige luftdyktighet, herunder 

vedlikehold, skal oppfylle bestemmelsene i vedlegg I (del M), og om nødvendig også bestemmelsene i artikkel 4 og 5. 

3. Som unntak fra nr. 1 skal den kontinuerlige luftdyktigheten for luftfartøyer som flyr med flygetillatelse, sikres på grunnlag 

av de særskilte ordningene for kontinuerlig luftdyktighet som er angitt i flygetillatelsen utstedt i samsvar med vedlegg I (del 21) 

til kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012(1). 

Artikkel 4 

Godkjenning av vedlikeholdsorganisasjoner 

1. Organisasjoner som deltar i vedlikehold av store luftfartøyer eller av luftfartøyer som brukes til kommersiell lufttransport, 

og komponenter beregnet på installasjon i slike luftfartøyer, skal godkjennes i samsvar med bestemmelsene i vedlegg II 

(del 145) 

2. Vedlikeholdsgodkjenninger som er utstedt eller anerkjent av en medlemsstat i samsvar med JAAs krav og prosedyrer, og 

som er gyldige før ikrafttredelsen av forordning (EF) nr. 2042/2003, skal anses som utstedt i samsvar med denne forordning.  

  

(1) EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1. 
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3. Personell som er kvalifisert til å foreta og/eller kontrollere ikke-destruktive tester med hensyn til kontinuerlig luftdyktighet 

for luftfartøystrukturer og/eller -komponenter på grunnlag av en standard som før ikrafttredelsen av forordning (EF) 

nr. 2042/2003 ble anerkjent av en medlemsstat for å gi et likeverdig kvalifikasjonsnivå, kan fortsette å utføre og/eller 

kontrollere slike tester. 

4. Sertifikater for frigivelse for bruk og sertifikater for godkjent frigivelse utstedt før ikrafttredelsen av forordning (EF) 

nr. 1056/2008 av en vedlikeholdsorganisasjon godkjent i henhold til medlemsstatens krav skal anses som tilsvarende dem som 

kreves i henhold til henholdsvis M.A.801 og M.A.802 i vedlegg I (del M). 

Artikkel 5 

Personell med sertifiseringsansvar 

1. Personell med sertifiseringsansvar skal være kvalifisert i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III (del 66), unntatt som 

fastsatt i M.A.606 bokstav h), M.A.607 bokstav b), M.A.801 bokstav d) og M.A.803 i vedlegg I (del M) og i 145.A.30 bokstav 

j) og tillegg IV til vedlegg II (del 145). 

2. Alle vedlikeholdssertifikater for luftfartøy og eventuelle tekniske begrensninger knyttet til disse sertifikatene som er utstedt 

eller anerkjent av en medlemsstat i samsvar med JAAs krav og prosedyrer og er gyldige på tidspunktet for ikrafttredelsen av 

forordning (EF) nr. 2042/2003, skal anses som utstedt i samsvar med denne forordning. 

3. Personell med sertifiseringsansvar som har et sertifikat utstedt i samsvar med vedlegg III (del 66) i en gitt kategori/ 

underkategori, skal anses å ha de særskilte rettighetene beskrevet i 66.A.20 bokstav a) i nevnte vedlegg for denne kategorien/ 

underkategorien. Kravene til grunnleggende kunnskap for disse nye særskilte rettighetene skal anses å være oppfylt når sertifikatet 

utvides til en ny kategori/underkategori. 

4. Personell med sertifiseringsansvar som har et sertifikat som omfatter luftfartøyer som ikke krever individuelle 

typerettigheter, kan fortsatt utøve sine særskilte rettigheter inntil sertifikatet skal fornyes eller endres første gang, når sertifikatet 

skal konverteres etter prosedyren beskrevet i 66.B.125 i vedlegg III (del 66) til rettighetene fastsatt i 66.A.45 i nevnte vedlegg. 

5. Konverteringsrapporter og rapporter om godskriving av eksamener som var i samsvar med gjeldende krav før forordning 

(EU) nr. 1149/2011 fikk anvendelse, skal anses å være i samsvar med denne forordning. 

6. Inntil det i denne forordning fastsettes krav til personell med sertifiseringsansvar 

i) for andre luftfartøyer enn fly og helikoptre, 

ii) for komponenter, 

får gjeldende krav i den berørte medlemsstaten fortsatt anvendelse, unntatt for vedlikeholdsorganisasjoner etablert utenfor Den 

europeiske union, der kravene skal godkjennes av Byrået. 

Artikkel 6 

Krav til utdanningsorganisasjoner 

1. Organisasjoner som deltar i opplæring av personell nevnt i artikkel 5, skal være godkjent i samsvar med vedlegg IV 

(del 147) for å ha rett til 

a) å gjennomføre anerkjente grunnkurs, og/eller 

b) å gjennomføre anerkjente typeopplæringskurs, og 

c) å gjennomføre eksamener, og 

d) å utstede kompetansebeviser. 

2. Alle godkjenninger av vedlikeholdsopplæringsorganisasjoner som er utstedt eller anerkjent av en medlemsstat i samsvar 

med JAAs krav og prosedyrer og var gyldige på tidspunktet for ikrafttredelsen av forordning (EF) nr. 2042/2003, skal anses 

som utstedt i samsvar med denne forordning.  
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3. Typeopplæringskurs godkjent før godkjenningen av minstepensum for typerettighetsopplæring for personell med 

sertifiseringsansvar angitt i opplysningene om driftsmessig egnethet for den relevante typen i samsvar med forordning (EU) 

nr. 748/2012, skal omfatte de relevante elementene fastsatt i den obligatoriske delen av opplysningene om driftsmessig egnethet 

senest 18. desember 2017 eller innen to år etter godkjenningen av opplysningene om driftsmessig egnethet, alt etter hva som 

inntreffer sist. 

Artikkel 7 

Forordning (EF) nr. 2042/2003 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg VI. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

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

2. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstater velge ikke å anvende, 

a) for vedlikehold av fly uten trykkabin, med stempelmotor og største tillatte startmasse på høyst 2 000 kg som ikke benyttes i 

kommersiell lufttransport, 

 fram til 28. september 2014, kravet om at personell med sertifiseringsansvar er kvalifisert i samsvar med vedlegg III 

(del 66) i følgende bestemmelser: 

— M.A.606 bokstav g) og M.A.801 bokstav b) nr. 2 i vedlegg I (del M), 

— 145.A.30 bokstav g) og h) i vedlegg II (del 145), 

b) for vedlikehold av ELA1-fly som ikke benyttes i kommersiell lufttransport, fram til 28. september 2015: 

i) kravet om at vedkommende myndighet skal utstede nye vedlikeholdssertifikater for luftfartøy i samsvar med vedlegg 

III (del 66), eller konverterte i henhold til 66.A.70 i nevnte vedlegg, 

ii) kravet om at personell med sertifiseringsansvar er kvalifisert i samsvar med vedlegg III (del 66) i følgende 

bestemmelser: 

— M.A.606 bokstav g) og M.A.801 bokstav b) nr. 2 i vedlegg I (del M), 

— 145.A.30 bokstav g) og h) i vedlegg II (del 145). 

3. Når en medlemsstat benytter seg av bestemmelsene i nr. 2, skal den underrette Kommisjonen og Byrået om dette. 

4. Fristene i 66.A.25, 66.A.30 og i tillegg III til vedlegg III (del 66) om eksamener i grunnleggende kunnskap, grunnleggende 

erfaring, teoretisk typeopplæring og typeeksamener, praktisk opplæring og vurdering, typeeksamener og opplæring på 

arbeidsplassen som ble fullført før forordning (EF) nr. 2042/2003 fikk anvendelse, gjelder fra den dato forordning (EF) 

nr. 2042/2003 fikk anvendelse. 

5. Byrået skal avgi en uttalelse til Kommisjonen, herunder forslag til en enkel og forholdsmessig ordning for sertifisering av 

personell som deltar i vedlikeholdet av ELA1-fly, i tillegg til andre luftfartøyer enn fly og helikoptre. 

Artikkel 9 

Byråets tiltak 

1. Byrået skal utarbeide akseptable samsvarskriterier som vedkommende myndigheter, organisasjoner og personell kan 

bruke for å vise at bestemmelsene i vedleggene til denne forordning overholdes. 
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2. De akseptable samsvarskriteriene som Byrået utsteder, skal verken innføre nye krav eller lavere krav enn de som er 

fastsatt i vedleggene til denne forordning. 

3. Med forbehold for artikkel 54 og 55 i forordning (EF) nr. 216/2008 anses kravene i vedleggene til denne forordning å 

være oppfylt uten ytterligere dokumentasjon når de akseptable samsvarskriteriene utstedt av Byrået er brukt. 

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

Utferdiget i Brussel 26. november 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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M.1 

I denne del menes med vedkommende myndighet: 

1.  For tilsyn med de enkelte luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet og utstedelse av sertifikater for kontinuerlig luftdyktighet, 

den myndighet som registreringsmedlemsstaten har utpekt. 

2.  For tilsyn med en vedlikeholdsorganisasjon som angitt i avsnitt A kapittel F i dette vedlegg (del M): 

i) myndigheten utpekt av medlemsstaten der denne organisasjonens hovedforetak befinner seg, 

ii) Byrået, dersom organisasjonen ligger i en tredjestat. 

3.  For tilsyn med en vedlikeholdsorganisasjon som angitt i avsnitt A kapittel F i dette vedlegg (del M): 

i) myndigheten utpekt av medlemsstaten der denne organisasjonens hovedforetak befinner seg, dersom godkjenningen 

ikke inngår i en operatørs godkjenningssertifikat, 

ii) myndigheten utpekt av operatørens medlemsstat dersom godkjenningen inngår i en operatørs godkjenningssertifikat, 

iii) Byrået, dersom organisasjonen ligger i en tredjestat. 

4.  For godkjenning av vedlikeholdsprogrammer: 

i) myndigheten utpekt av registreringsmedlemsstaten, 

ii) for kommersiell lufttransport og når operatørens medlemsstat er en annen enn registreringsstaten, den myndigheten som 

er avtalt mellom de to ovennevnte statene før godkjenningen av vedlikeholdsprogrammet, 

iii) som unntak fra nr. 4 i), når den kontinuerlige luftdyktigheten for et luftfartøy som ikke benyttes i kommersiell 

lufttransport, sikres av en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som er godkjent i samsvar med avsnitt 

A kapittel G i dette vedlegg (del M), og som ikke er underlagt tilsyn av registreringsmedlemsstaten, og bare dersom 

dette er avtalt med registreringsmedlemsstaten før godkjenning av vedlikeholdsprogrammet: 

a) den myndigheten som er utpekt av medlemsstaten med ansvar for tilsyn med organisasjonen for sikring av 

kontinuerlig luftdyktighet, eller 

b) Byrået, dersom organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet ligger i en tredjestat. 

AVSNITT A 

TEKNISKE KRAV 

KAPITTEL A 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

M.A.101  Virkeområde 

I dette avsnitt fastsettes de tiltak som skal treffes for å sørge for at luftdyktighet opprettholdes, herunder vedlikehold. 

Dessuten angis vilkårene som skal oppfylles av de personene eller organisasjonene som deltar i sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet. 

KAPITTEL B 

ANSVAR 

M.A.201  Ansvarsforhold 

a) Eieren er ansvarlig for et luftfartøys kontinuerlige luftdyktighet og skal sørge for at ingen flyging finner sted 

med mindre 

1.  luftfartøyet er holdt i luftdyktig stand, 

2.  alt påmontert drifts- og nødutstyr er korrekt installert og funksjonsdyktig, eller er klart merket som ikke 

funksjonsdyktig,  
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3.  luftdyktighetsbeviset fortsatt er gyldig, 

4.  vedlikehold av luftfartøyet er utført i samsvar med det godkjente vedlikeholdsprogrammet som angitt i 

M.A.302. 

b) Når luftfartøyet leies ut, overføres eierens ansvar til leier dersom 

1.  leieren er angitt på registreringsdokumentet eller 

2.  er angitt i leiekontrakten. 

 Når det i denne del vises til «eieren», dekker uttrykket eieren eller leieren, alt etter hva som er aktuelt. 

c) Enhver person eller organisasjon som utfører vedlikehold, skal ha ansvar for de utførte oppgavene. 

d) Fartøysjefen, eller operatøren når det gjelder kommersiell lufttransport, skal ha ansvaret for tilfredsstillende 

gjennomføring av inspeksjonen før avgang. Denne inspeksjonen må utføres av flygeren eller en annen kvalifisert 

person, men behøver ikke utføres av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon eller av personell med sertifise-

ringsansvar i henhold til del 66. 

e) For å oppfylle sitt ansvar i henhold til bokstav a) 

i) kan eieren av et luftfartøy overdra oppgavene knyttet til kontinuerlig luftdyktighet til en organisasjon for 

sikring av kontinuerlig luftdyktighet som er godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel G i dette vedlegg 

(del M). I så fall påtar organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet seg ansvaret for tilfredsstillende 

gjennomføring av disse oppgavene. 

ii) En eier som på eget ansvar bestemmer seg for å sikre luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet uten kontrakt i 

samsvar med tillegg I, kan likevel inngå en begrenset kontrakt med en organisasjon for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M), om utvikling av 

vedlikeholdsprogrammet og godkjenning av dette i samsvar med M.A.302. Ved en slik begrenset kontrakt 

overføres i så fall ansvaret for utvikling og godkjenning av vedlikeholdsprogrammet til den organisasjonen for 

sikring av kontinuerlig luftdyktighet som kontrakten er inngått med. 

f) Når det gjelder store luftfartøyer, skal eieren av et luftfartøy for å oppfylle sitt ansvar i henhold til bokstav a) 

sørge for at oppgavene knyttet til kontinuerlig luftdyktighet utføres av en godkjent organisasjon for sikring av 

kontinuerlig luftdyktighet. Det skal utarbeides en skriftlig kontrakt i samsvar med tillegg I. I så fall påtar 

organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet seg ansvaret for tilfredsstillende gjennomføring av disse 

oppgavene. 

g) Vedlikehold på store luftfartøyer, luftfartøyer som benyttes i kommersiell lufttransport og komponenter til disse 

skal utføres av en vedlikeholdsorganisasjon godkjent i henhold til del 145. 

h) Når det gjelder kommersiell lufttransport, er operatøren ansvarlig for luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet og 

skal 

1.  godkjennes som en del av godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap utstedt av vedkommende myndighet i 

samsvar med avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M) for det luftfartøyet operatøren har i drift, og 

2.  godkjennes i samsvar med vedlegg II (del 145) eller inngå kontrakt med en slik organisasjon, og 

3.  sørge for at bokstav a) er oppfylt. 

i) Når en operatør blir pålagt av en medlemsstat å ha sertifikat for andre former for kommersiell drift enn 

kommersiell lufttransport, skal operatøren 

1.  være behørig godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M) for å sikre luftfartøyets 

kontinuerlige luftdyktighet eller inngå kontrakt med en slik organisasjon, og 

2.  være behørig godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel F i dette vedlegg (del M) eller vedlegg II (del 145) 

eller inngå kontrakt med en slik organisasjon, og 

3.  sørge for at bokstav a) er oppfylt. 

j) Eieren/operatøren er ansvarlig for å gi vedkommende myndighet tilgang til organisasjonen/luftfartøyet for å 

fastslå om det foreligger fortsatt samsvar med denne del.  
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M.A.202  Rapportering av hendelser 

a) Alle personer eller organisasjoner som er ansvarlige i henhold til M.A.201, skal rapportere til vedkommende 

myndighet utpekt av registreringsstaten, til organisasjonen som er ansvarlig for typekonstruksjonen eller den 

supplerende typekonstruksjonen, og eventuelt til operatørens medlemsstat enhver påvist tilstand ved et luftfartøy 

eller en komponent som er en fare for flysikkerheten. 

b) Rapportene skal utarbeides på en måte som er fastsatt av Byrået, med alle relevante opplysninger om tilstanden 

som personen eller organisasjonen er kjent med. 

c) Dersom personen eller organisasjonen som vedlikeholder luftfartøyet, inngår kontrakt med en eier eller operatør 

om å utføre vedlikehold, skal personen eller organisasjonen som vedlikeholder luftfartøyet, også rapportere til 

eieren, operatøren eller organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet enhver slik tilstand som påvirker 

eierens eller operatørens luftfartøy eller komponent. 

d) Rapportene skal utarbeides så snart som praktisk mulig, men under enhver omstendighet innen 72 timer etter at 

personen eller organisasjonen påviste den tilstanden som rapporten omhandler. 

KAPITTEL C 

KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET 

M.A.301  Oppgaver knyttet til kontinuerlig luftdyktighet 

Luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet og drifts- og nødutstyrets funksjonsdyktighet skal sikres ved 

1.  gjennomføring av inspeksjoner før avgang, 

2.  utbedring i samsvar med opplysningene angitt i M.A.304 og/eller M.A.401, alt etter hva som er aktuelt, av alle 

mangler og skader som berører driftssikkerheten, idet det for alle store luftfartøyer eller luftfartøyer som brukes i 

kommersiell lufttransport tas hensyn til minsteutstyrslisten og listen over konfigurasjonsavvik dersom slike 

finnes for den aktuelle luftfartøytypen, 

3.  gjennomføring av alt vedlikehold i samsvar med det godkjente programmet for vedlikehold av luftfartøyer i 

henhold til M.A.302, 

4.  analyse av effektiviteten ved vedlikeholdsprogrammet godkjent i henhold til M.A.302 for alle store luftfartøyer 

eller luftfartøyer som brukes i kommersiell lufttransport, 

5.  gjennomføring av alle gjeldende 

i) luftdyktighetspåbud, 

ii) driftsmessige påbud med innvirkning på kontinuerlig luftdyktighet, 

iii) krav til kontinuerlig luftdyktighet fastsatt av Byrået, 

iv) tiltak som kreves av vedkommende myndighet som umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem, 

6.  gjennomføring av endringer og reparasjoner i samsvar med M.A.304, 

7.  fastsettelse av en politikk for innarbeiding av ikke-obligatoriske endringer og/eller inspeksjoner for alle store 

luftfartøyer eller luftfartøyer som brukes i kommersiell lufttransport, 

8.  flygninger for kontroll av vedlikehold når dette er nødvendig. 

M.A.302  Luftfartøyets vedlikeholdsprogram 

a) Vedlikehold av hvert enkelt luftfartøy skal organiseres i samsvar med et program for vedlikehold av luftfartøy. 

b) Luftfartøyets vedlikeholdsprogram og eventuelle senere endringer skal godkjennes av vedkommende myndighet.  
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c) Når luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet sikres av en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som 

er godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M), kan luftfartøyets vedlikeholdsprogram og 

endringene av dette godkjennes etter en prosedyre for indirekte godkjenning. 

i) I så fall fastsettes prosedyren for indirekte godkjenning av organisasjonen for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet som del av håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet og godkjennes av vedkommende 

myndighet med ansvar for vedkommende organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet. 

ii) Organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet skal ikke benytte prosedyren for indirekte 

godkjenning når organisasjonen ikke er underlagt tilsyn av registreringsmedlemsstaten, med mindre det 

foreligger en avtale i samsvar med M.1, nr. 4 ii) eller 4 iii) hvorved ansvaret for godkjenning av luftfartøyets 

vedlikeholdsprogram overføres til vedkommende myndighet med ansvar for organisasjonen for sikring av 

kontinuerlig luftdyktighet. 

d) Luftfartøyets vedlikeholdsprogram må være i samsvar med 

i) instrukser utstedt av vedkommende myndighet, 

ii) instrukser for kontinuerlig luftdyktighet 

— utstedt av innehavere av typesertifikater, begrensede typesertifikater, tilleggstypesertifikater, godkjenning 

av løsninger ved større reparasjoner, ETSO-godkjenning eller annen relevant godkjenning utstedt i 

henhold til forordning (EU) nr. 748/2012 og forordningens vedlegg I (del 21), og 

— inkludert i sertifiseringsspesifikasjonene nevnt i 21A.90B eller 21A.431B i vedlegg I (del 21) til 

forordning (EU) nr. 748/2012, dersom det er relevant. 

iii) Supplerende eller alternative instrukser foreslått av eieren eller organisasjonen for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet når de er godkjent i samsvar med M.A.302, unntatt intervaller for oppgaver knyttet til 

sikkerhet omhandlet i bokstav e), som kan økes, under forutsetning av tilstrekkelige gjennomgåelser utført i 

samsvar med bokstav g) og bare etter direkte godkjenning i samsvar med M.A.302 bokstav b). 

e) Luftfartøyets vedlikeholdsprogram skal inneholde nærmere opplysninger om, herunder hyppighet for, alt 

vedlikehold som skal utføres, herunder alle spesifikke oppgaver knyttet til virksomhetens type og egenart. 

f) For store luftfartøyer skal luftfartøyets vedlikeholdsprogram inneholde et pålitelighetsprogram dersom vedlike-

holdsprogrammet er basert på planer fra en styringsgruppe for vedlikehold eller på tilstandsovervåking. 

g) Luftfartøyets vedlikeholdsprogram skal være gjenstand for periodiske gjennomgåelser, og skal endres ved 

behov. Disse gjennomgåelsene skal sikre at programmet fortsatt er gyldig i lys av driftserfaringen og instruksene 

fra vedkommende myndighet, samtidig som det tas hensyn til nye og/eller endrede vedlikeholdsinstrukser som 

offentliggjøres av innehavere av typesertifikater og supplerende typesertifikater og av andre organisasjoner som 

offentliggjør slike data i samsvar med vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012. 

M.A.303  Luftdyktighetspåbud 

Ethvert gjeldende luftdyktighetspåbud må gjennomføres innenfor rammen av kravene i samme luftdyktighetspåbud, 

med mindre annet er angitt av Byrået. 

M.A.304  Data om endringer og reparasjoner 

Skade skal vurderes og endringer og reparasjoner utføres på grunnlag av 

a) data godkjent av Byrået, eller 

b) data godkjent av en konstruksjonsorganisasjon i henhold til del 21, eller 

c) data inkludert i sertifiseringsspesifikasjonene nevnt i 21A.90B eller 21A.431B i vedlegg I (del 21) til forordning 

(EU) nr. 748/2012.  
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M.A.305  Registreringssystem for luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet 

a) Når vedlikeholdet er fullført, skal det relevante sertifikatet for frigivelse for bruk som kreves etter M.A.801 eller 

145.A.50 registreres i luftfartøyets dokumentasjon om kontinuerlig luftdyktighet. Hver registrering skal gjøres 

så raskt som praktisk mulig, men under ingen omstendighet mer enn 30 dager etter datoen da vedlikeholdet ble 

utført. 

b) Dokumentasjonen over luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet skal bestå av 

1.  en loggbok for luftfartøyet, en eller flere loggbøker for motoren eller loggkort for motormoduler, en eller 

flere loggbøker for propell(er) og loggkort for eventuelle komponenter med begrenset levetid, alt etter 

behov, og 

2.  dersom det kreves ved M.A.306 for kommersiell lufttransport eller av medlemsstaten for annen kommersiell 

drift enn kommersiell lufttransport: operatørens tekniske loggbok. 

c) Luftfartøyets type og registreringsmerke, dato sammen med total flygetid og/eller flygesykluser og/eller 

landinger skal etter behov føres inn i luftfartøyets loggbøker. 

d) Dokumentasjonen over luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet skal inneholde aktuell 

1.  status for luftdyktighetspåbud og de tiltak vedkommende myndighet krever som umiddelbar reaksjon på et 

sikkerhetsproblem, 

2.  status for endringer og reparasjoner, 

3.  status for samsvar med vedlikeholdsprogram, 

4.  status for komponenter med begrenset levetid, 

5.  rapport om masse og balanse, 

6.  liste over utsatt vedlikehold. 

e) I tillegg til dokumentet for godkjent frigivelse, EASA-skjema 1 eller tilsvarende, skal nedenstående opplysninger, 

dersom de er relevante for en installert komponent (motor, propell, motormodul eller komponent med begrenset 

levetid), føres inn i den relevante loggboken for motor eller propell eller loggkort for motormodul eller komponent 

med begrenset levetid: 

1.  komponentens betegnelse, 

2.  type, serienummer og registrering, alt etter hva som er aktuelt, for luftfartøyet, motoren, propellen, 

motormodulen eller komponenten med begrenset levetid som den aktuelle komponenten er installert på, 

sammen med henvisning til installasjon og demontering av komponenten, 

3.  datoen sammen med komponentens akkumulerte totale flygetid og/eller antall flygesykluser og/eller 

landinger og/eller kalendertid, alt etter hva som er aktuelt, og 

4.  de aktuelle opplysningene under bokstav d) som gjelder for komponenten. 

f) Personen som er ansvarlig for ledelsen av oppgaver knyttet til kontinuerlig luftdyktighet i henhold til avsnitt A 

kapittel B i dette vedlegg (del M), skal kontrollere dokumentasjonen som er angitt i dette punkt og skal på 

anmodning framlegge dokumentasjonen for vedkommende myndighet. 

g) Alle opplysninger som registreres i luftfartøyets dokumentasjon om kontinuerlig luftdyktighet skal være klare og 

nøyaktige. Når det er nødvendig å rette en opplysning, skal rettelsen foretas på en måte som klart viser den 

opprinnelige opplysningen. 

h) En eier eller operatør skal sørge for at det er opprettet et system for oppbevaring av følgende dokumentasjon i de 

angitte tidsrommene: 

1.  all detaljert vedlikeholdsdokumentasjon knyttet til luftfartøyet og komponenter med begrenset levetid 

montert på luftfartøyet, inntil opplysningene i dokumentasjonen er erstattet med nye opplysninger av 

tilsvarende omfang og detaljnivå, men i minst 36 måneder etter at luftfartøyet eller komponenten er blitt 

frigitt for bruk, 

2.  total driftstid (timer, kalendertid, sykluser og landinger) for luftfartøyet og alle komponenter med begrenset 

levetid, i minst 12 måneder etter at luftfartøyet eller komponenten ble tatt permanent ut av drift,  
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3.  driftstid (timer, kalendertid, sykluser og landinger), alt etter hva som er aktuelt, siden siste planlagte 

vedlikehold for komponenten med begrenset levetid, minst fram til komponentens planlagte vedlikehold er 

erstattet med et annet planlagt vedlikehold med samme arbeidsomfang og innhold, 

4.  aktuell status for samsvar med vedlikeholdsprogrammet slik at det kan fastslås samsvar med det godkjente 

vedlikeholdsprogrammet for luftfartøyet, minst fram til luftfartøyets eller komponentens planlagte 

vedlikehold er erstattet med et annet planlagt vedlikehold med samme arbeidsomfang og innhold, 

5.  aktuell status for luftdyktighetspåbud som gjelder for luftfartøyet og komponentene, i minst 12 måneder 

etter at luftfartøyet eller komponenten ble tatt permanent ut av drift, og 

6.  detaljerte opplysninger om aktuelle endringer og reparasjoner på luftfartøyet, motoren(e), propellen(e) og 

eventuelle andre komponenter som er svært viktige for flysikkerheten, i minst 12 måneder etter at de ble tatt 

permanent ut av drift. 

M.A.306  Operatørens system for tekniske logger 

a) Når det gjelder kommersiell lufttransport, skal en operatør i tillegg til å oppfylle kravene i M.A.305 bruke et 

system for tekniske logger for luftfartøyet med følgende opplysninger for hvert luftfartøy: 

1.  opplysninger om hver flyging som er nødvendige for å sikre kontinuerlig flysikkerhet, 

2.  gjeldende sertifikat for frigivelse for bruk for luftfartøyet, 

3.  gjeldende vedlikeholdserklæring for luftfartøyet som viser luftfartøyets vedlikeholdsstatus med hensyn til 

neste planlagte og tidsforskjøvne vedlikehold, med unntak av at vedkommende myndighet kan samtykke i at 

vedlikeholdserklæringen oppbevares et annet sted,  

4.  alle utestående utbedringer av mangler som påvirker driften av luftfartøyet, og 

5.  alle nødvendige veiledende anvisninger om støtteordninger for vedlikehold. 

b) Luftfartøyets tekniske logger og eventuelle senere endringer skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

c) Operatøren skal sørge for at luftfartøyets tekniske logg oppbevares i 36 måneder etter datoen for siste 

registrering av opplysninger. 

M.A.307  Overføring av dokumentasjon om luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet 

a) Når et luftfartøy overføres permanent fra en eier eller operatør til en annen, skal eieren eller operatøren sørge for 

at dokumentasjon om kontinuerlig luftdyktighet i henhold til M.A.305, og eventuelt operatørens tekniske logg i 

henhold til M.A.306, også overføres. 

b) Når eieren overdrar oppgaver knyttet til sikring av kontinuerlig luftdyktighet til en organisasjon for sikring av 

kontinuerlig luftdyktighet, skal eieren sørge for at dokumentasjonen om kontinuerlig luftdyktighet i henhold til 

M.A.305 overføres til organisasjonen. 

c) Tidsrommene som er fastsatt for oppbevaring av dokumentasjon, skal fortsette å gjelde for den nye eieren, 

operatøren eller organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet. 

KAPITTEL D 

VEDLIKEHOLDSSTANDARDER 

M.A.401  Vedlikeholdsdata 

a) Personen eller organisasjonen som vedlikeholder et luftfartøy, skal ha tilgang til og bare benytte gjeldende og 

aktuelle vedlikeholdsdata når vedkommende utfører vedlikehold, herunder endringer og reparasjoner. 

b) I denne del er gjeldende vedlikeholdsdata 

1.  alle relevante krav, prosedyrer, standarder eller opplysninger utstedt av vedkommende myndighet eller 

Byrået,  
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2.  alle gjeldende luftdyktighetspåbud, 

3.  gjeldende anvisninger om kontinuerlig luftdyktighet utstedt av innehavere av typesertifikater, innehavere av 

tilleggstypesertifikater og eventuelle andre organisasjoner som offentliggjør slike data i samsvar med 

vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, 

4.  alle gjeldende data utstedt i samsvar med 145.A.45 bokstav d). 

c) Personen eller organisasjonen som vedlikeholder et luftfartøy, skal sørge for at alle relevante vedlikeholdsdata er 

aktuelle og lett tilgjengelige for bruk ved behov. Personen eller organisasjonen skal til dette bruk opprette et 

system med arbeidskort eller arbeidsark og enten skrive ut vedlikeholdsdataene nøyaktig på slike kort eller ark 

eller gi en nøyaktig henvisning til den eller de vedlikeholdsoppgavene som framgår av slike vedlikeholdsdata. 

M.A.402  Utføring av vedlikehold 

a) Alt vedlikehold skal utføres av kvalifisert personell, som skal følge de metodene, teknikkene, standardene og 

anvisningene som er angitt i vedlikeholdsdataene i henhold til M.A.401. Videre skal det utføres en uavhengig 

inspeksjon etter enhver vedlikeholdsoppgave som er av betydning for flysikkerheten, med mindre annet er angitt 

i vedlegg II (del 145) eller er avtalt med vedkommende myndighet. 

b) Alt vedlikehold skal utføres med det verktøyet, utstyret og materiellet som er angitt i vedlikeholdsdataene i 

henhold til M.A.401, med mindre annet er angitt i vedlegg II (del 145). Når det er nødvendig, skal verktøy og 

utstyr kontrolleres og kalibreres etter en offisielt anerkjent standard. 

c) Området der vedlikehold utføres, skal være godt organisert og rent med hensyn til smuss og forurensing. 

d) Alt vedlikehold skal utføres innenfor rammen av eventuelle miljøbegrensninger angitt i vedlikeholdsdataene i 

henhold til M.A.401. 

e) I ugunstig vær eller ved langvarig vedlikehold skal det brukes egnede anlegg. 

f) Etter at alt vedlikehold er fullført, må det utføres en generell kontroll for å sikre at verktøy, utstyr og eventuelle 

fremmede deler og materiell er fjernet fra luftfartøyet eller komponenten, og at alle avmonterte deksler er 

montert på nytt. 

M.A.403  Mangler på luftfartøyet 

a) Alle mangler på luftfartøyet som utgjør en alvorlig fare for flysikkerheten, skal utbedres før videre flyging. 

b) Bare godkjent personell med sertifiseringsansvar i samsvar med M.A.801 bokstav b) nr. 1, M.A.801 bokstav b) 

nr. 2, M.A.801 bokstav c), M.A.801 bokstav d) eller vedlegg II (del 145) kan ved hjelp av vedlikeholdsdata i 

henhold til M.A.401 avgjøre om farene knyttet til en mangel på et luftfartøy er en alvorlig fare for flysikkerheten, 

og derfor beslutte når utbedringstiltak skal treffes, og hvilke, før videre flyging, og hvilke utbedringer som kan 

utsettes. Dette får imidlertid ikke anvendelse når 

1.  flygeren bruker minsteutstyrslisten (MEL) godkjent av vedkommende myndighet, eller 

2.  manglene på luftfartøyet er definert som akseptable av vedkommende myndighet. 

c) Alle mangler på luftfartøyer som ikke utgjør en alvorlig fare for flysikkerheten, skal utbedres så snart det er praktisk 

mulig etter den dato da mangelen på luftfartøyet først ble oppdaget, og innenfor eventuelle begrensninger angitt i 

vedlikeholdsdataene. 

d) Eventuelle mangler som ikke er utbedret før flyging, skal registreres i registreringssystemet for vedlikehold av 

luftfartøyet i henhold til M.A.305 eller eventuelt i operatørens tekniske loggsystem i henhold til M.A.306. 

KAPITTEL E 

KOMPONENTER 

M.A.501  Installasjon 

a) Ingen komponenter kan installeres med mindre de er i tilfredsstillende stand, på behørig vis er frigitt for bruk på 

et EASA-skjema 1 eller tilsvarende, og er merket i samsvar med vedlegg I (del 21), kapittel Q, med mindre 

annet er angitt i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, vedlegg II (del 145) eller avsnitt A kapittel 

F i vedlegg I til denne forordning.  
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b) Før en komponent installeres på et luftfartøy, skal personen eller den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen sørge 

for at den aktuelle komponenten er egnet for montering når forskjellige endrings- og/eller luftdyktighetspåbuds-

konfigurasjoner får anvendelse. 

c) Standarddeler skal bare monteres på et luftfartøy eller en komponent når den aktuelle standarddelen er nærmere 

angitt i vedlikeholdsdataene. Standarddeler skal bare monteres når de er ledsaget av dokumentasjon som viser 

samsvar med den relevante standarden. 

d) Materiale, enten det er råmateriale eller forbruksmateriell, kan bare brukes på et luftfartøy eller en komponent 

når luftfartøyets eller komponentens produsent erklærer dette i relevante vedlikeholdsdata, eller det er angitt i 

vedlegg II (del 145). Slikt materiale skal bare brukes når det er i samsvar med den påkrevde spesifikasjonen og 

er tilstrekkelig sporbart. Alt materiale må ledsages av dokumentasjon som klart gjelder det særlige materialet, og 

som inneholder en erklæring om samsvar med spesifikasjonen samt både produksjons- og leverandørkilde. 

M.A.502  Vedlikehold av komponenter 

a) Med unntak av komponentene nevnt i 21A.307 bokstav c) i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, 

skal vedlikehold av komponenter utføres av vedlikeholdsorganisasjoner som er behørig godkjent i samsvar med 

avsnitt A kapittel F i dette vedlegg (del M) eller med vedlegg II (del 145). 

b) Som unntak fra bokstav a) kan vedlikehold av en komponent i samsvar med luftfartøyets vedlikeholdsdata eller, 

etter samtykke fra vedkommende myndighet, i samsvar med komponentens vedlikeholdsdata, utføres av en  

A-klassifisert organisasjon som er godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel F i dette vedlegg (del M) eller med 

vedlegg II (del 145) samt av personell med sertifiseringsansvar som omhandlet i M.A.801 bokstav b) nr. 2, men 

bare når slike komponenter er montert på luftfartøyet. En slik organisasjonen eller et slikt personellet med 

sertifiseringsansvar kan imidlertid fjerne denne komponenten midlertidig for vedlikehold, for å gi bedre tilgang til 

komponenten, med mindre slik fjerning fører til behov for ytterligere vedlikehold som ikke er berettiget etter 

bestemmelsene i denne bokstav. Komponentvedlikehold utført i samsvar med denne bokstav berettiger ikke 

utstedelse av EASA-skjema 1 og skal være underlagt kravene til frigivelse av luftfartøy fastsatt i M.A.801. 

c) Som unntak fra bokstav a) kan vedlikehold av en komponent i en motor / et hjelpeaggregat (APU) i samsvar 

med motorens/aggregatets vedlikeholdsdata eller, etter samtykke fra vedkommende myndighet, i samsvar med 

komponentens vedlikeholdsdata, utføres av en B-klassifisert organisasjon som er godkjent i samsvar med avsnitt 

A kapittel F i dette vedlegg (del M) eller med vedlegg II (del 145), men bare når slike komponenter er montert 

på motoren/aggregatet. En slik B-klassifisert organisasjon kan imidlertid fjerne denne komponenten midlertidig 

for vedlikehold for å gi bedre tilgang til komponenten, med mindre slik fjerning fører til behov for ytterligere 

vedlikehold som ikke er berettiget etter bestemmelsene i denne bokstav. 

d) Som unntak fra bokstav a) og M.A.801 bokstav b) nr. 2 kan vedlikehold av en komponent mens den er installert 

eller midlertidig fjernet fra et ELA1-luftfartøy som ikke benyttes i kommersiell lufttransport, som utføres i 

samsvar med komponentens vedlikeholdsdata, utføres av personell med sertifiseringsansvar som omhandlet i 

M.A.801 bokstav b) nr. 2, unntatt 

1.  ettersyn på andre komponenter enn motorer og propeller, og 

2.  ettersyn av motorer og propeller for andre luftfartøyer enn CS-VLA, CS-22 og LSA. 

 Komponentvedlikehold utført i samsvar med bokstav d) berettiger ikke utstedelse av EASA-skjema 1 og skal 

være underlagt kravene til frigivelse av luftfartøy fastsatt i M.A.801. 

e) Vedlikehold av komponenter nevnt i 21A.307 bokstav c) i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 

skal utføres av en A-klassifisert organisasjon som er godkjent i samsvar med avsnitt A, kapittel F i dette vedlegg 

(del M) eller del 145, av personell med sertifiseringsansvar som nevnt i M.A.801 bokstav b) nr. 2 eller av pilot-

eier nevnt i M.A.801 bokstav b) nr. 3, når komponenten er montert på luftfartøyet eller fjernet midlertidig for å 

gi lettere tilgang. Komponentvedlikehold utført i samsvar med denne bokstav berettiger ikke utstedelse av 

EASA-skjema 1 og skal være underlagt kravene til frigivelse av luftfartøy fastsatt i M.A.801.  
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M.A.503  Komponenter med begrenset levetid 

a) Installerte komponenter med begrenset levetid skal ikke overskride den godkjente begrensede levetiden som er 

angitt i det godkjente vedlikeholdsprogrammet og i luftdyktighetspåbudene, unntatt i tilfellene fastsatt i M.A.504 

bokstav c). 

b) Den godkjente levetiden uttrykkes i kalendertid, flygetimer, landinger eller sykluser, alt etter hva som er 

relevant. 

c) Ved utløpet av den godkjente levetiden må komponenten fjernes fra luftfartøyet for vedlikehold, eller for 

avhending dersom det gjelder komponenter med en sertifisert begrenset levetid. 

M.A.504  Kontroll av ikke-funksjonsdyktige komponenter 

a) En komponent skal anses som ikke funksjonsdyktig under én av følgende omstendigheter: 

1.  Den begrensede levetiden som er angitt i vedlikeholdsprogrammet, er utløpt. 

2.  Komponenten oppfyller ikke gjeldende luftdyktighetspåbud og andre krav til kontinuerlig luftdyktighet 

fastsatt av Byrået. 

3.  Det mangler opplysninger som er nødvendige for å fastsette luftdyktighetsstatus eller egnethet for 

installasjon. 

4.  Det er påvist mangler eller funksjonssvikt. 

5.  Komponenten har vært involvert i en hendelse eller ulykke som kan påvirke dens funksjonsdyktighet. 

b) Ikke-funksjonsdyktige komponenter skal identifiseres og lagres på et sikkert sted under kontroll av en godkjent 

vedlikeholdsorganisasjon til det er truffet beslutning om komponentenes framtidige status. For luftfartøyer som 

ikke benyttes i kommersiell lufttransport, bortsett fra store luftfartøyer, kan imidlertid personen eller 

organisasjonen som har erklært at komponenten ikke er funksjonsdyktig, etter å ha identifisert den som ikke-

funksjonsdyktig overdra oppbevaringen av den til eieren av luftfartøyet, forutsatt at en slik overdragelse angis i 

loggboken for luftfartøyet, loggboken for motoren eller loggboken for komponenten. 

c) Komponenter som har nådd grensen for sin sertifiserte levetid eller er beheftet med en mangel som ikke kan 

repareres, skal klassifiseres som ikke gjenbrukbare og må ikke komme inn igjen i komponenttilførselssystemet, 

med mindre grensene for sertifisert levetid er blitt forlenget, eller en reparasjonsløsning er blitt godkjent i 

samsvar med M.A.304. 

d) Enhver person eller organisasjon som er ansvarlig i henhold til dette vedlegg (del M), skal når en komponent 

ikke er gjenbrukbar i henhold til bokstav c), 

1.  oppbevare komponenten på et sted som omhandlet i bokstav b), eller 

2.  sørge for at komponenten blir ødelagt på en måte som sikrer at den ikke kan gjenbrukes eller repareres på 

regningssvarende vis, før ansvaret for komponenten fraskrives. 

e) Uten hensyn til bokstav d) kan en person eller organisasjon som er ansvarlig i henhold til dette vedlegg (del M), 

overføre ansvaret for komponenter klassifisert som ikke gjenbrukbare til en opplærings- eller forsknings-

organisasjon, uten å ødelegge komponentene. 

KAPITTEL F 

VEDLIKEHOLDSORGANISASJON 

M.A.601  Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes krav som en organisasjon må oppfylle for å være berettiget til utstedelse eller forlengelse av 

en godkjenning for vedlikehold av luftfartøyer og komponenter som ikke er oppført i M.A.201 bokstav g). 

M.A.602  Søknad 

En søknad om utstedelse eller endring av en godkjenning for en vedlikeholdsorganisasjon skal utferdiges på et 

skjema og på en måte som er fastsatt av vedkommende myndighet.  
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M.A.603  Godkjenningens omfang 

a) En organisasjon som utøver virksomhet omfattet av dette kapittel, skal ikke utøve sin virksomhet uten 

vedkommende myndighets godkjenning. Tillegg V til vedlegg I (del M) inneholder malen for denne god-

kjenningen. 

b) Vedlikeholdsorganisasjonens håndbok omhandlet i M.A.604 skal angi det arbeidsomfanget som skal omfattes av 

godkjenningen. I tillegg IV til vedlegg I (del M) defineres alle klasser og rettigheter som er mulige i henhold til 

kapittel F i dette vedlegg. 

c) En godkjent vedlikeholdsorganisasjon kan i samsvar med vedlikeholdsdataene produsere et begrenset utvalg av 

deler til bruk under arbeidet i sine egne anlegg, som angitt i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok. 

M.A.604  Vedlikeholdsorganisasjonens håndbok 

a) Vedlikeholdsorganisasjonen skal utarbeide en håndbok som skal inneholde minst følgende opplysninger: 

1.  en erklæring undertegnet av ansvarlig leder som bekrefter at organisasjonen til enhver tid vil arbeide i 

samsvar med vedlegg I (del M) og håndboken, 

2.  organisasjonens arbeidsomfang, 

3.  tittel og navn på personene nevnt i M.A.606 bokstav b), 

4.  en organisasjonsplan som viser ansvarsforholdene mellom personene nevnt i M.A.606 bokstav b), 

5.  en liste over personell med sertifiseringsansvar og virkeområde for deres godkjenning, 

6.  en liste over steder der vedlikehold utføres, sammen med en generell beskrivelse av anleggene, 

7.  prosedyrer som angir hvordan vedlikeholdsorganisasjonen sørger for samsvar med denne del, og 

8.  prosedyrer for endring av vedlikeholdsorganisasjonens håndbok. 

b) Vedlikeholdsorganisasjonens håndbok og endringer av denne skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

c) Uten hensyn til bokstav b) kan mindre endringer i håndboken godkjennes ved en prosedyre (heretter kalt 

indirekte godkjenning). 

M.A.605  Anlegg 

Organisasjonen skal sørge for at 

a) anlegg stilles til rådighet for alt planlagt arbeid, og at spesialverksteder og avlukker er tilstrekkelig atskilt slik 

situasjonen tilsier, til å sikre vern mot forurensing og miljøet, 

b) kontorlokaler stilles til rådighet for administrasjon av alt planlagt arbeid, herunder særlig registrering av 

vedlikeholdsarbeid, 

c) sikre lageranlegg finnes for komponenter, utstyr, verktøy og materiell. Lagringsforholdene skal sikre at 

komponenter og materiell som ikke er funksjonsdyktig, oppbevares atskilt fra alle andre komponenter og annet 

materiell, utstyr og verktøy. Lagringsforholdene skal være i samsvar med produsentens anvisninger, og adgang skal 

være begrenset til godkjent personell. 

M.A.606  Krav til personell 

a) Organisasjonen skal utnevne en ansvarlig leder med overordnet myndighet til å sikre at alt vedlikehold kunden 

har behov for, kan finansieres og utføres i henhold til den standard som kreves etter denne del. 

b) Det skal oppnevnes en person eller gruppe personer med ansvar for å sikre at organisasjonen til enhver tid 

oppfyller kravene i dette kapittel. Denne eller disse personene skal i siste instans stå til ansvar overfor ansvarlig 

leder.  
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c) Alle personer som omfattes av bokstav b), skal kunne vise til relevant kunnskap, bakgrunn og egnet erfaring 

knyttet til vedlikehold av luftfartøyer og/eller komponenter. 

d) Organisasjonen skal ha egnet personell for det arbeidet som normalt kan forventes i henhold til kontrakten. Bruk 

av midlertidig innleid personell er tillatt i forbindelse med mer arbeid enn forutsatt i kontrakten, og bare for 

personell som ikke utsteder sertifikater for frigivelse for bruk. 

e) Alt personell som deltar i vedlikehold, skal ha dokumenterte og registrerte kvalifikasjoner. 

f) Personell som utfører spesialoppgaver som for eksempel sveising og annen ikke-destruktiv testing/inspeksjon 

enn fargekontrast, skal være kvalifisert i samsvar med en offisielt anerkjent standard. 

g) Vedlikeholdsorganisasjonen skal ha tilstrekkelig personell med sertifiseringsansvar til å utstede sertifikater for 

frigivelse for bruk i henhold til M.A.612 og M.A.613 for luftfartøyer og komponenter. De skal oppfylle kravene 

i vedlegg III (del 66). 

h) Som unntak fra bokstav g) kan organisasjonen benytte personell med sertifiseringsansvar som er kvalifisert i 

samsvar med følgende bestemmelser, når den yter vedlikeholdsstøtte til operatører som deltar i kommersiell 

drift, forutsatt at det benyttes egnede prosedyrer som skal godkjennes som del av organisasjonens håndbok: 

1.  For et gjentatt luftdyktighetspåbud om inspeksjoner før flyging der det uttrykkelig fastslås at besetningen 

kan etterkomme luftdyktighetspåbudet, kan organisasjonen utstede en begrenset sertifiseringsfullmakt til 

fartøysjefen på grunnlag av vedkommendes flygebesetningssertifikat, forutsatt at organisasjonen påser at 

tilstrekkelig praktisk opplæring er gjennomført til å sikre at personen kan etterkomme luftdyktighetspåbudet 

i samsvar med standarden som kreves. 

2.  For luftfartøyer som drives fjernt fra et sted der det ytes bistand, kan organisasjonen utstede en begrenset 

sertifiseringsfullmakt til fartøysjefen på grunnlag av flygebesetningssertifikatet, forutsatt at organisasjonen 

påser at tilstrekkelig praktisk opplæring er gjennomført til å sikre at personen kan gjennomføre oppgaven i 

samsvar med standarden som kreves. 

M.A.607  Personell med sertifiseringsansvar 

a)  I tillegg til M.A.606 bokstav g) kan personell med sertifiseringsansvar utøve sine særskilte rettigheter bare 

dersom organisasjonen har sørget for 

1.  at personell med sertifiseringsansvar kan dokumentere at de oppfyller kravene i 66.A.20 bokstav b) i 

vedlegg III (del 66), med mindre det i vedlegg III (del 66) vises til regler i medlemsstatene, da de i så fall 

skal oppfylle kravene i slike regler, og 

2.  at personell med sertifiseringsansvar har tilstrekkelig forståelse av de luftfartøyene og/eller luftfartøy-

komponentene som skal vedlikeholdes samt tilhørende prosedyrer fastsatt av organisasjonen. 

b) Dersom et luftfartøy i følgende uforutsette tilfeller har flygeforbud på et annet sted enn hovedbasen og egnet 

personell med sertifiseringsansvar ikke er tilgjengelig, kan en vedlikeholdsorganisasjon med kontrakt for å yte 

vedlikeholdsstøtte utstede en engangssertifiseringsfullmakt 

1.  til en av sine ansatte som har typekvalifikasjoner for luftfartøy med lignende teknologi, konstruksjon og 

systemer, eller 

2.  til en person med minst tre års vedlikeholdserfaring og et gyldig ICAO-vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

for den luftfartøytypen som krever sertifisering, forutsatt at det på stedet ikke finnes noen organisasjon som 

er behørig godkjent i henhold til denne del, og at organisasjonen det er inngått kontrakt med, innhenter og 

arkiverer bevis på denne personens erfaring og sertifikat. 

 Alle slike tilfeller må rapporteres til vedkommende myndighet innen sju dager etter at en slik sertifiseringsfullmakt 

er utstedt. Den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen som utsteder engangssertifiseringsfullmakten, skal sørge for 

at alt slikt vedlikehold som kan påvirke flysikkerheten, blir kontrollert på nytt. 

c) Den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen skal registrere alle opplysninger om personell med sertifiseringsansvar 

og føre en ajourført liste over alt personell med sertifiseringsansvar sammen med virkeområdet for deres 

godkjenning som del av organisasjonens håndbok i henhold til M.A.604 bokstav a) nr. 5.  
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M.A.608  Komponenter, utstyr og verktøy 

a) Organisasjonen skal 

1.  ha det utstyret og verktøyet som er angitt i vedlikeholdsdataene, som beskrevet i M.A.609, eller utstyr og 

verktøy som er bekreftet å være tilsvarende og er oppført i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok som 

nødvendige for daglig vedlikehold innenfor rammen av godkjenningen, og 

2.  dokumentere at den har tilgang til annet utstyr og verktøy som bare brukes fra tid til annen. 

b) Verktøy og utstyr skal kontrolleres og kalibreres i henhold til en offisielt anerkjent standard. Organisasjonen skal 

oppbevare dokumentasjon over slike kalibreringer og den standarden som er brukt. 

c) Organisasjonen skal inspisere, klassifisere og på behørig vis skille fra hverandre alle komponenter som kommer 

inn. 

M.A.609  Vedlikeholdsdata 

Den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen skal ha og bruke gjeldende aktuelle vedlikeholdsdata angitt i M.A.401 

når vedlikehold, herunder endringer og reparasjoner, utføres. Når det gjelder vedlikeholdsdata oppgitt av kunden, er 

det bare nødvendig å ha slike data når arbeidet er i gang. 

M.A.610  Arbeidsordrer for vedlikehold 

Før vedlikeholdsarbeid påbegynnes, skal organisasjonen og den organisasjonen som anmoder om vedlikehold, 

skriftlig avtale en arbeidsordre for å fastsette klart hvilket vedlikeholdsarbeid som skal utføres. 

M.A.611  Vedlikeholdsstandarder 

Alt vedlikehold skal utføres i samsvar med kravene i avsnitt A kapittel D i dette vedlegg (del M). 

M.A.612  Sertifikat for frigivelse for bruk for luftfartøy 

Når alt luftfartøyvedlikehold som kreves i henhold til dette kapittel er fullført, skal det utstedes et sertifikat for 

frigivelse for bruk for luftfartøy i samsvar med M.A.801. 

M.A.613  Sertifikat for frigivelse for bruk for komponent 

a) Når alt komponentvedlikehold som kreves i henhold til dette kapittel er fullført, skal det utstedes et sertifikat for 

frigivelse for bruk for komponent i samsvar med M.A.802. EASA-skjema 1 skal utstedes, unntatt for 

komponenter som vedlikeholdes i samsvar med M.A.502 bokstav b), M.A.502 bokstav d) og M.A.502 bokstav 

e) og komponenter produsert i samsvar med M.A.603 bokstav c). 

b) Sertifikatet for frigivelse for bruk for komponent, EASA-skjema 1, kan genereres fra en database. 

M.A.614  Vedlikeholdsdokumentasjon 

a) Den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen skal registrere alle opplysninger om utført arbeid. Det skal 

oppbevares dokumentasjon som er nødvendig for å bevise at alle krav til utstedelse av sertifikatet for frigivelse 

for bruk, herunder underleverandørens vedlikeholdsdokumenter, er oppfylt. 

b) Den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen skal gi luftfartøyets eier en kopi av hvert sertifikat for frigivelse for 

bruk, sammen med en kopi av alle særskilte reparasjons-/endringsopplysninger som er brukt i forbindelse med 

de utførte reparasjonene/endringene.  
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c) Den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen skal oppbevare en kopi av all vedlikeholdsdokumentasjon og alle 

tilknyttede vedlikeholdsdata i tre år fra den dato luftfartøyet eller luftfartøykomponenten som arbeidet gjelder, 

ble frigitt av den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen. 

1.  Dokumentasjonen i henhold til denne bokstav skal oppbevares på en måte som sikrer beskyttelse mot skade, 

endring og tyveri. 

2.  All maskinvare som brukes til å ta reservekopier, skal oppbevares på et annet sted enn arbeidsdataene, i et 

miljø som sikrer at de holdes i god stand. 

3.  Dersom en godkjent vedlikeholdsorganisasjons virksomhet opphører, skal all oppbevart vedlikeholds-

dokumentasjon for de siste tre årene oversendes til de respektive luftfartøyenes eller luftfartøykomponentenes 

siste eier eller kunde, eller de skal oppbevares som angitt av vedkommende myndighet. 

M.A.615  Organisasjonens særskilte rettigheter 

En vedlikeholdsorganisasjon som er godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel F i dette vedlegg (del M), kan 

a) vedlikeholde alle luftfartøyer og/eller komponenter den er godkjent for, på de stedene som er angitt i god-

kjenningssertifikatet og i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok, 

b) ordne med at det ytes spesialiserte tjenester under kontroll av vedlikeholdsorganisasjonen hos en annen organi-

sasjon med relevante kvalifikasjoner, forutsatt at det benyttes egnede prosedyrer som er etablert som del av 

vedlikeholdsorganisasjonens håndbok og er godkjent av vedkommende myndighet direkte, 

c) vedlikeholde ethvert luftfartøy og/eller enhver komponent den er godkjent for, hvor som helst, forutsatt at 

behovet for slikt vedlikehold enten skyldes at luftfartøyet er uegnet for flyging, eller at det er nødvendig å 

gjennomføre leilighetsvis vedlikehold på de vilkår som er angitt i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok, 

d) utstede sertifikater for frigivelse for bruk når vedlikeholdet er fullført, i samsvar med M.A.612 eller M.A.613. 

M.A.616  Organisatorisk gjennomgåelse 

For å sikre at den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen fortsetter å oppfylle kravene i dette kapittel, skal den 

regelmessig gjennomføre organisatoriske gjennomgåelser. 

M.A.617  Endringer i den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen 

For at vedkommende myndighet skal kunne fastslå fortsatt samsvar med denne del, skal den godkjente vedlikeholds-

organisasjonen underrette vedkommende myndighet om ethvert forslag om gjennomføring av noen av følgende 

endringer før endringene finner sted: 

1.  organisasjonens navn, 

2.  stedet der organisasjonens hovedkontor ligger, 

3.  organisasjonens andre tilholdssteder, 

4.  ansvarlig leder, 

5.  en av personene nevnt i M.A.606 bokstav b), 

6.  anlegg, utstyr, verktøy, materiell, prosedyrer, arbeidsomfang og personell med sertifiseringsansvar som kan 

påvirke godkjenningen. 

Når det gjelder forslag til personellendringer som ikke er kjent for ledelsen på forhånd, skal underretning om disse 

endringene gis så raskt som mulig. 

M.A.618  Godkjenningens fortsatte gyldighet 

a) En godkjenning skal utstedes for et ubegrenset tidsrom. Den skal fortsette å være gyldig forutsatt at 

1.  organisasjonen fortsatt oppfyller kravene i denne del, i samsvar med bestemmelsene knyttet til behandlingen 

av avvik som angitt i M.A.619, og  
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2.  vedkommende myndighet får adgang til organisasjonen for å fastslå om den fortsatt oppfyller kravene i 

denne del, og 

3.  godkjenningen ikke gis avkall på eller tilbakekalles. 

b) Dersom godkjenningen gis avkall på eller tilbakekalles, skal godkjenningssertifikatet returneres til vedkommende 

myndighet. 

M.A.619  Avvik 

a) Et avvik på nivå 1 er enhver betydelig mangel på samsvar med kravene i del M som senker sikkerhetsstandarden 

og setter flysikkerheten i alvorlig fare. 

b) Et avvik på nivå 2 er enhver mangel på samsvar med kravene i del M som vil kunne senke sikkerhetsstandarden 

og sette flysikkerheten i mulig fare. 

c) Etter at innehaveren av vedlikeholdsorganisasjonens godkjenning er blitt underrettet om avvik som omhandlet i 

M.B.605, skal vedkommende fastsette en plan for korrigerende tiltak og dokumentere overfor vedkommende 

myndighet at tilfredsstillende korrigerende tiltak er gjennomført innen en frist som er avtalt med nevnte 

myndighet. 

KAPITTEL G 

ORGANISASJON FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET 

M.A.701  Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes kravene som en organisasjon må oppfylle for å være berettiget til utstedelse eller 

forlengelse av en godkjenning for sikring av luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet. 

M.A.702  Søknad 

En søknad om utstedelse eller endring av en godkjenning som organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

skal utferdiges på et skjema og på en måte som er fastsatt av vedkommende myndighet. 

M.A.703  Godkjenningens omfang 

a) Godkjenningen angis ved at vedkommende myndighet utsteder et sertifikat som inngår i tillegg VI. 

b) Uten hensyn til bokstav a) skal godkjenningen for kommersiell lufttransport inngå i operatørens sertifikat utstedt 

av vedkommende myndighet for det luftfartøyet operatøren har i drift. 

c) Omfanget av arbeidet som anses å utgjøre godkjenningen, skal spesifiseres i håndboken for sikring av 

kontinuerlig luftdyktighet i samsvar med M.A.704. 

M.A.704  Håndbok for sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

a) Organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet skal framlegge en håndbok for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet med følgende opplysninger: 

1.  erklæring undertegnet av ansvarlig leder for å bekrefte at organisasjonen til enhver tid vil arbeide i samsvar 

med denne del og med håndboken, 

2.  organisasjonens arbeidsomfang, 

3.  tittel og navn på den eller de personene som er nevnt i M.A.706 bokstav a), c), d) og i), 

4.  organisasjonsplan som viser ansvarsfordelingen mellom alle personene nevnt i M.A.706 bokstav a), c), d)  

og i), 

5.  liste over luftdyktighetspersonellet nevnt i M.A.707 der det eventuelt angis personell som har myndighet til 

å utstede flygetillatelser i samsvar med M.A.711 bokstav c),  
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6.  generell beskrivelse av anleggene og deres beliggenhet, 

7.  prosedyrer for hvordan organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet sørger for samsvar med 

denne del, 

8.  prosedyrer for endring av håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet og  

9.  liste over godkjente vedlikeholdsprogrammer for luftfartøyer eller, for luftfartøyer som ikke deltar i 

kommersiell lufttransport, liste over «generelle» og «grunnleggende» vedlikeholdsprogrammer. 

b) Håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet og endringer av denne skal godkjennes av vedkommende 

myndighet. 

c) Uten hensyn til bokstav b) kan mindre endringer av håndboken godkjennes indirekte etter en prosedyre for 

indirekte godkjenning. Prosedyren for indirekte godkjenning skal definere hvilke mindre endringer som er 

berettiget, skal opprettes av organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som del av håndboken og 

skal godkjennes av vedkommende myndighet med ansvar for organisasjonen for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet. 

M.A.705  Anlegg 

Organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet skal sørge for egnet kontorplass på hensiktsmessige steder 

for personellet angitt i M.A.706. 

M.A.706  Krav til personell 

a) Organisasjonen skal utnevne en ansvarlig leder med overordnet myndighet til å sikre at all virksomhet knyttet til 

sikring av kontinuerlig luftdyktighet kan finansieres og utføres i samsvar med denne del. 

b) For kommersiell lufttransport skal den ansvarlige lederen nevnt i bokstav a) være den personen som også har 

overordnet myndighet til å sørge for at operatørens virksomhet kan finansieres og utføres i henhold til den 

standarden som kreves for utstedelse av godkjenningssertifikat for luftfartsselskaper. 

c) Det skal oppnevnes en person eller gruppe personer med ansvar for å sikre at organisasjonen til enhver tid 

oppfyller kravene i dette kapittel. Denne eller disse personene skal i siste instans stå til ansvar overfor ansvarlig 

leder. 

d) For kommersiell lufttransport skal ansvarlig leder oppnevne en bestemt stillingsinnehaver. Denne personen skal 

være ansvarlig for ledelse og overvåking av virksomhet knyttet til kontinuerlig luftdyktighet i henhold til 

bokstav c). 

e) Den oppnevnte stillingsinnehaveren nevnt i bokstav d) skal ikke være ansatt i en organisasjon godkjent i henhold 

til del 145 som har et kontraktsforhold til operatøren, med mindre vedkommende myndighet har gitt særlig 

samtykke til dette. 

f) Organisasjonen skal ha nok behørig kvalifisert personell for det arbeidet som forventes. 

g) Alle personer som omfattes av bokstav c) og d), skal kunne vise til relevant kunnskap, bakgrunn og egnet 

erfaring knyttet til luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet. 

h) Alt personell som deltar i sikring av kontinuerlig luftdyktighet, skal ha dokumenterte og registrerte 

kvalifikasjoner. 

i) Organisasjoner som forlenger sertifikater for inspeksjon av luftdyktighet i samsvar med M.A.711 bokstav a) nr. 4 

og M.A.901 bokstav f), skal oppnevne personer med fullmakt til dette, under forutsetning av vedkommende 

myndighets godkjenning. 

j) Organisasjonen skal angi og ajourføre i håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet tittel og navn på 

personen(e) nevnt i M.A.706 bokstav a), c), d) og i). 

k) For alle store luftfartøyer og luftfartøyer som benyttes i kommersiell lufttransport, skal organisasjonen fastslå og 

kontrollere kompetansen til personellet som deltar i sikring av kontinuerlig luftdyktighet, inspeksjon av 

luftdyktighet og/eller kvalitetsrevisjoner etter en prosedyre og en standard som er godkjent av vedkommende 

myndighet.  
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M.A.707  Personell for inspeksjon av luftdyktighet 

a) For å kunne godkjennes til å utføre inspeksjon av luftdyktighet og eventuelt til å utstede flygetillatelser, skal en 

godkjent organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet ha egnet personell for inspeksjon av kontinuerlig 

luftdyktighet som kan utstede sertifikater for inspeksjon av luftdyktighet eller anbefalinger omhandlet i avsnitt A 

kapittel I og eventuelt til å utstede flygetillatelse i samsvar med M.A.711 bokstav c): 

1.  For alle luftfartøyer som benyttes i kommersiell lufttransport, samt luftfartøyer med en største tillatte 

startmasse på over 2 730 kg, unntatt ballonger, skal dette personellet ha 

a) minst fem års erfaring innen kontinuerlig luftdyktighet, 

b) et relevant sertifikat i samsvar med vedlegg III (del 66) eller en luftfartsteknisk utdanning eller 

tilsvarende nasjonal grad, 

c) formell vedlikeholdsopplæring innen luftfart, 

d) en stilling i den godkjente organisasjonen med relevante ansvarsområder. 

e) Uten hensyn til bokstav a)–d) kan kravet fastsatt i M.A.707 bokstav a) nr. 1 bokstav b) erstattes av fem års 

erfaring i kontinuerlig luftdyktighet i tillegg til det som allerede kreves i henhold til M.A.707 bokstav a) 

nr. 1 bokstav a). 

2.  For luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell lufttransport, med en største tillatte startmasse på høyst 

2 730 kg, samt ballonger, skal dette personellet ha 

a) minst tre års erfaring innen kontinuerlig luftdyktighet, 

b) et relevant sertifikat i samsvar med vedlegg III (del 66) eller en luftfartsteknisk utdanning eller 

tilsvarende nasjonal grad, 

c) relevant vedlikeholdsopplæring innen luftfart, 

d) en stilling i den godkjente organisasjonen med relevante ansvarsområder. 

e) Uten hensyn til bokstav a)–d) kan kravet fastsatt i M.A.707 bokstav a) nr. 2 bokstav b) erstattes av fire 

års erfaring i kontinuerlig luftdyktighet i tillegg til det som allerede kreves i M.A.707 bokstav a) nr. 2 

bokstav a). 

b) Personell for inspeksjon av kontinuerlig luftdyktighet oppnevnt av den godkjente organisasjonen for kontinuerlig 

luftdyktighet kan få utstedt en fullmakt av den godkjente organisasjonen for kontinuerlig luftdyktighet først når 

personellet er formelt godkjent av vedkommende myndighet etter at en inspeksjon av luftdyktighet er 

tilfredsstillende fullført under oppsyn. 

c) Organisasjonen skal sørge for at personell for inspeksjon av luftfartøyers luftdyktighet kan dokumentere relevant 

aktuell erfaring innen sikring av kontinuerlig luftdyktighet. 

d) Personell for inspeksjon av luftdyktighet skal identifiseres ved at hver enkelt person oppføres i håndboken for 

sikring av kontinuerlig luftdyktighet sammen referansen for deres fullmakt til å inspisere luftdyktighet. 

e) Organisasjonen skal føre et register over alt personell for inspeksjon av luftdyktighet, som skal omfatte nærmere 

opplysninger om alle relevante kvalifikasjoner disse har, sammen med en oversikt over relevant erfaring og 

opplæring innen sikring av kontinuerlig luftdyktighet samt en kopi av fullmakten. Dette registeret skal 

oppbevares i to år etter at personellet for inspeksjon av luftdyktighet har forlatt organisasjonen. 

M.A.708  Sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

a) All sikring av kontinuerlig luftdyktighet skal utføres i samsvar med bestemmelsene i M.A. kapittel C. 

b) For hvert berørt luftfartøy skal den godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

1.  utarbeide og overvåke et vedlikeholdsprogram for det aktuelle luftfartøyet, herunder ethvert relevant 

pålitelighetsprogram, 

2.  framlegge luftfartøyets vedlikeholdsprogram og endringer av dette for vedkommende myndighet for 

godkjenning, med mindre det omfattes av en prosedyre for indirekte godkjenning i henhold til M.A.302 

bokstav c), og gi en kopi av programmet til eieren av luftfartøyer som ikke brukes i kommersiell lufttransport,  
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3.  administrere godkjenningen av endringer og reparasjoner, 

4.  sørge for at alt vedlikehold utføres i samsvar med det godkjente vedlikeholdsprogrammet, og at luftfartøyet 

frigis i samsvar med avsnitt A kapittel H i dette vedlegg (del M), 

5.  sørge for at alle gjeldende luftdyktighets- og driftspåbud med innvirkning på kontinuerlig luftdyktighet 

etterkommes, 

6.  sørge for at alle mangler som oppdages under planlagt vedlikehold, eller som rapporteres, utbedres av en 

behørig godkjent vedlikeholdsorganisasjon, 

7.  sørge for at luftfartøyet bringes til en behørig godkjent vedlikeholdsorganisasjon når det er nødvendig, 

8.  samordne planlagt vedlikehold, etterkommelse av luftdyktighetspåbud, utskifting av deler med begrenset 

levetid og kontroll av komponenter for å sikre at arbeidet utføres på behørig vis, 

9.  administrere og arkivere all dokumentasjon om kontinuerlig luftdyktighet og/eller operatørens tekniske logg. 

10.  sørge for at masse- og balanseerklæringen gjenspeiler luftfartøyets aktuelle status. 

c) Når operatøren i forbindelse med kommersiell lufttransport ikke er behørig godkjent i henhold til del 145, skal 

operatøren opprette en skriftlig vedlikeholdskontrakt mellom operatøren og en organisasjon som er godkjent i 

henhold til del 145 eller en annen operatør, der funksjonene angitt i M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 og 

M.A.301-6 beskrives i detalj, der det sikres at alt vedlikehold i siste instans utføres av en vedlikeholdsorganisasjon 

som er godkjent i henhold til del 145, og der støtten for kvalitetsfunksjonene i M.A.712 bokstav b) defineres. 

Kontrakter om basevedlikehold, planlagt linjevedlikehold og motorvedlikehold, sammen med alle endringer, skal 

godkjennes av vedkommende myndighet. Når det gjelder 

1.  et luftfartøy som krever linjevedlikehold som ikke er planlagt, kan imidlertid kontrakten ha form av 

individuelle arbeidsordrer adressert til vedlikeholdsorganisasjonen i henhold til del 145, 

2.  vedlikehold av komponenter, herunder vedlikehold av motorer, kan kontrakten nevnt i bokstav c) ha form av 

individuelle arbeidsordrer adressert til vedlikeholdsorganisasjonen i henhold til del 145. 

M.A.709   Dokumentasjon 

a) Den godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet skal ha og bruke gjeldende aktuelle 

vedlikeholdsdata i samsvar med M.A.401 når den utfører oppgaver knyttet til kontinuerlig luftdyktighet som 

omhandlet i M.A.708. Slike data kan gis av eieren eller operatøren, forutsatt at det er inngått en egnet kontrakt 

med en slik eier eller operatør. I så fall trenger organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet bare å 

oppbevare slike data så lenge kontrakten varer, unntatt i tilfeller der det kreves noe annet i henhold til M.A.714. 

b) For luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell lufttransport, kan den godkjente organisasjonen for sikring av 

kontinuerlig luftdyktighet utarbeide «grunnleggende» og/eller «generelle» vedlikeholdsprogrammer for å 

muliggjøre en førstegangsgodkjenning og/eller forlengelse av en godkjennings omfang uten kontraktene omhandlet 

i tillegg I til dette vedlegg (del M). Disse «grunnleggende» og/eller «generelle» vedlikeholdsprogrammene 

utelukker imidlertid ikke behovet for å opprette et egnet vedlikeholdsprogram for luftfartøyet i samsvar med 

M.A.302 i god tid før de særskilte rettighetene omhandlet i M.A.711 utøves. 

M.A.710  Inspeksjon av luftdyktighet 

a) For å oppfylle kravet om inspeksjon av et luftfartøys luftdyktighet omhandlet i M.A.901 skal den godkjente 

organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet foreta en fullstendig, dokumentert gjennomgåelse av 

luftfartøyets dokumentasjon for å forsikre seg om at 

1.  flygetimer for flyskrog, motor og propell samt tilknyttede flygesykluser er korrekt registrert, 

2.  flygehåndboken gjelder for luftfartøyets konfigurasjon og gjenspeiler den siste revisjonsstatusen,  
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3.  alt vedlikehold som skal utføres på luftfartøyet ifølge det godkjente vedlikeholdsprogrammet, er blitt utført, 

4.  alle kjente mangler er blitt utbedret, eller eventuelt videreført på forsvarlig vis, 

5.  alle relevante luftdyktighetspåbud er blitt oppfylt og korrekt registrert, 

6.  alle endringer og reparasjoner utført på luftfartøyet er blitt registrert og er i samsvar med vedlegg I (del 21) 

til forordning (EU) nr. 748/2012, 

7.  alle komponenter med begrenset levetid som er installert på luftfartøyet, er korrekt identifisert, er registrert, 

og ikke har overskredet sin godkjente levetid, 

8.  alt vedlikehold er blitt fullført i samsvar med vedlegg I (del M), 

9.  den aktuelle vekt- og balanseerklæringen gjenspeiler luftfartøyets konfigurasjon, og er gyldig, 

10.  luftfartøyet er i samsvar med den siste revisjonen av sin typekonstruksjon godkjent av Byrået, og 

11.  luftfartøyet har om nødvendig et støysertifikat som tilsvarer luftfartøyets aktuelle konfigurasjon i samsvar 

med kapittel I i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012. 

b) Personellet for inspeksjon av luftdyktighet i den godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

skal utføre en fysisk inspeksjon av luftfartøyet. For denne inspeksjonen skal personell for inspeksjon av 

luftdyktighet som ikke er behørig kvalifisert i henhold til vedlegg III (del 66), bistås av kvalifisert personell. 

c) Gjennom den fysiske inspeksjonen av luftfartøyet skal personell for inspeksjon av luftdyktighet sørge for at 

1.  alle påbudte merker og skilt er korrekt installert, 

2.  luftfartøyet er i samsvar med godkjent flygehåndbok, 

3.  luftfartøyets konfigurasjon er i samsvar med den godkjente dokumentasjonen, 

4.  det ikke kan påvises noen åpenbar mangel som ikke er behandlet i samsvar med M.A.403, og 

5.  det ikke kan påvises uoverensstemmelse mellom luftfartøyet og den dokumenterte gjennomgåelsen av 

dokumentasjonen omhandlet i bokstav a). 

d) Som unntak fra M.A.901 bokstav a) kan luftdyktighetsinspeksjonen framskyndes med høyst 90 dager uten at det 

går ut over kontinuiteten i mønsteret for luftdyktighetsinspeksjon, slik at den fysiske gjennomgåelsen kan finne 

sted under en vedlikeholdssjekk. 

e) Sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet (EASA-skjema 15b) eller anbefalingen om å utstede et sertifikat for 

inspeksjon av luftdyktighet (EASA-skjema 15a) omhandlet i tillegg III til vedlegg I (del M) kan bare utstedes 

1.  av personell for inspeksjon av luftdyktighet som er behørig godkjent i samsvar med M.A.707 på vegne av den 

godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet, eller av personell med sertifiseringsansvar i 

tilfellene angitt i M.A.901 bokstav g), og 

2.  når det er godtgjort at inspeksjonen av luftdyktighet er gjennomført fullt ut, og at det ikke finnes noen kjente 

avvik som kan sette flysikkerheten i fare. 

f) En kopi av et sertifikat for inspeksjon av kontinuerlig luftdyktighet som er utstedt eller forlenget for et luftfartøy, 

skal sendes til vedkommende luftfartøys registreringsmedlemsstat innen 10 dager. 

g) Oppgaver knyttet til inspeksjon av luftdyktighet skal ikke overdras. 

h) Dersom inspeksjonen av luftdyktighet ikke skulle gi et entydig resultat, skal vedkommende myndighet underrettes 

så snart som praktisk mulig, men ikke senere enn 72 timer etter at organisasjonen identifiserte forholdet som 

inspeksjonen gjelder.  
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M.A.711  Organisasjonens særskilte rettigheter 

a) En organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som er godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel G i 

dette vedlegg (del M), kan 

1.  sikre kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer, unntatt luftfartøyer som benyttes i kommersiell lufttransport, 

som angitt på godkjenningssertifikatet, 

2.  sikre kontinuerlige luftdyktighet for luftfartøyer som benyttes i kommersiell lufttransport når dette er angitt 

både på luftfartøyets godkjenningssertifikat og på luftfartsselskapets godkjenningssertifikat (AOC), 

3.  ordne med at begrensede oppgaver knyttet til kontinuerlig luftdyktighet utføres etter kontrakt med en 

organisasjon som arbeider under dens kvalitetssystem, som angitt på godkjenningssertifikatet, 

4.  forlenge, på vilkårene i M.A.901 bokstav f), et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet som er utstedt av 

vedkommende myndighet eller av en annen organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som er 

godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M). 

b) En godkjent organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som er registrert i en av medlemsstatene, kan i 

tillegg få godkjenning til å utføre luftdyktighetsinspeksjoner som omhandlet i M.A.710 og 

1.  utstede det tilknyttede sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet og forlenge det i rett tid på vilkårene i 

M.A.901 bokstav c) nr. 2 eller M.A.901 bokstav e) nr. 2, og 

2.  utstede anbefaling om inspeksjon av kontinuerlig luftdyktighet til vedkommende myndighet i registrerings-

medlemsstaten. 

c) En organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet med godkjenning som omfatter de særskilte 

rettighetene omhandlet i M.A.711 bokstav b), kan i tillegg få godkjenning til å utstede flygetillatelse i samsvar 

med 21A.711 bokstav d) i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 for det bestemte luftfartøyet som 

organisasjonen er godkjent til å utstede sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet for, når organisasjonen for 

sikring av kontinuerlig luftdyktighet bekrefter samsvar med godkjente flygeforhold i henhold til en egnet, 

godkjent prosedyre i håndboken omhandlet i M.A.704. 

M.A.712  Kvalitetssystem 

a) For å sikre at den godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet fortsatt oppfyller kravene i 

dette kapittel, skal den opprette et kvalitetssystem og utpeke en kvalitetsansvarlig som skal kontrollere at 

prosedyrene som kreves for å sikre luftdyktige luftfartøyer, overholdes og er tilstrekkelige. Denne kontrollen 

skal omfatte et system for tilbakemelding til ansvarlig leder for å sikre at det blir truffet korrigerende tiltak ved 

behov. 

b) Kvalitetssystemet skal overvåke den virksomheten som utøves i henhold til avsnitt A kapittel G i dette vedlegg 

(del M). Det skal minst omfatte følgende funksjoner: 

1.  overvåking av at all virksomhet i henhold til avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M) utøves etter 

godkjente prosedyrer, 

2.  overvåking av at alt vedlikeholdsarbeid som det er inngått kontrakt om, utføres i samsvar med kontrakten, 

3.  overvåking av at kravene i denne del til enhver tid overholdes. 

c) Dokumentasjonen for disse formene for virksomhet skal oppbevares i minst to år. 

d) Dersom den godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet er godkjent i samsvar med en 

annen del, kan kvalitetssystemet kombineres med det som kreves i den andre delen. 

e) Når det gjelder kommersiell lufttransport, skal kvalitetssystemet i avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M) 

være en integrert del av operatørens kvalitetssystem. 

f) For en liten organisasjon som ikke sikrer kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer som benyttes i kommersiell 

lufttransport, kan kvalitetssystemet erstattes med regelmessige organisatoriske gjennomgåelser som skal 

godkjennes av vedkommende myndighet, unntatt dersom organisasjonen utsteder sertifikater for inspeksjon av 

luftdyktighet for luftfartøyer med en største tillatte startmasse på over 2 730 kg, unntatt ballonger. Dersom det 

ikke finnes noe kvalitetssystem, skal organisasjonen ikke overdra oppgaver for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet til andre parter.  
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M.A.713  Endringer i den godkjente organisasjonen for kontinuerlig luftdyktighet 

For at vedkommende myndighet skal kunne fastslå fortsatt samsvar med denne del, skal den godkjente organisasjonen 

for sikring av kontinuerlig luftdyktighet underrette vedkommende myndighet om alle forslag om å gjennomføre noen av 

følgende endringer før endringene finner sted: 

1.  organisasjonens navn, 

2.  stedet der organisasjonens hovedkontor ligger, 

3.  organisasjonens andre tilholdssteder, 

4.  ansvarlig leder, 

5.  en av personene angitt i M.A.706 bokstav c), 

6.  anlegg, prosedyrer, arbeidsomfang og personell som kan påvirke godkjenningen. 

Når det gjelder forslag til personellendringer som ikke er kjent for ledelsen på forhånd, skal underretning om disse 

endringene gis så raskt som mulig. 

M.A.714  Oppbevaring av dokumentasjon 

a) Organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet skal registrere alle opplysninger om utført arbeid. 

Dokumentasjonen som kreves i henhold til M.A.305 og eventuelt M.A.306, skal oppbevares. 

b) Dersom organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet har den særskilte rettigheten som er omhandlet i 

M.A.711 bokstav b), skal den oppbevare en kopi av hvert sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet og hver 

anbefaling som er utstedt eller eventuelt forlenget, sammen med alle underlagsdokumenter. I tillegg skal 

organisasjonen beholde en kopi av alle sertifikater for inspeksjon av luftdyktighet som den har forlenget i henhold 

til den særskilte rettigheten omhandlet i M.A.711 bokstav a) nr. 4. 

c) Dersom organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet har den særskilte rettigheten omhandlet i 

M.A.711 bokstav c), skal den beholde en kopi av hver flygetillatelse utstedt i samsvar med bestemmelsene i 

21A.729 i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012. 

d) Organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet skal oppbevare en kopi av all dokumentasjon omhandlet 

i bokstav b) og c) i to år etter at luftfartøyet er tatt permanent ut av drift. 

e) Dokumentasjonen skal oppbevares på en måte som sikrer beskyttelse mot skade, endring og tyveri. 

f) All maskinvare som brukes til å ta reservekopier, skal oppbevares på et annet sted enn arbeidsdataene, i et miljø 

som sikrer at de holdes i god stand. 

g) Dersom sikringen av et luftfartøys kontinuerlige luftdyktighet overføres til en annen organisasjon eller person, 

skal all oppbevart dokumentasjon overføres til denne organisasjonen eller personen. Fristene som er fastsatt for 

oppbevaring av dokumentasjon, skal fortsatt gjelde for denne organisasjonen eller personen. 

h) Dersom virksomheten til en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet opphører, skal all dokumentasjon 

overføres til luftfartøyets eier. 

M.A.715  Godkjenningens fortsatte gyldighet 

a) En godkjenning skal utstedes for et ubegrenset tidsrom. Den skal fortsette å være gyldig forutsatt at 

1.  organisasjonen fortsatt oppfyller kravene i denne del, i samsvar med bestemmelsene knyttet til behandlingen 

av avvik som angitt i M.A.705, 

2.  vedkommende myndighet får adgang til organisasjonen for å fastslå om den fortsatt oppfyller kravene i 

denne del, og 

3.  godkjenningen ikke gis avkall på eller tilbakekalles. 

b) Dersom godkjenningen gis avkall på eller tilbakekalles, skal godkjenningssertifikatet returneres til 

vedkommende myndighet.  
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M.A.716  Avvik 

a) Et avvik på nivå 1 er enhver betydelig mangel på samsvar med kravene i del M som senker sikkerhetsstandarden 

og setter flysikkerheten i alvorlig fare. 

b) Et avvik på nivå 2 er enhver mangel på samsvar med kravene i del M som vil kunne senke sikkerhetsstandarden 

og sette flysikkerheten i mulig fare. 

c) Etter å ha fått underretning om avvik i samsvar med M.B.705, skal innehaveren av en godkjenning av 

organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet utarbeide en plan for korrigerende tiltak og vise overfor 

vedkommende myndighet at de korrigerende tiltakene er tilfredsstillende gjennomført innen fristen som er avtalt 

med vedkommende myndighet. 

KAPITTEL H 

SERTIFIKAT FOR FRIGIVELSE FOR BRUK — CRS 

M.A.801  Sertifikat for frigivelse for bruk for luftfartøy 

a) Unntatt for luftfartøyer frigitt for bruk av en vedlikeholdsorganisasjon som er godkjent i samsvar med vedlegg II 

(del 145), skal sertifikat for frigivelse for bruk utstedes i samsvar med dette kapittel. 

b) Et luftfartøy kan ikke frigis for bruk med mindre et sertifikat for frigivelse for bruk er utstedt når vedlikeholdet 

er fullført og det er fastslått at alt nødvendig vedlikehold er tilfredsstillende utført av 

1.  kvalifisert personell med sertifiseringsansvar på vegne av en vedlikeholdsorganisasjon som er godkjent i 

samsvar med avsnitt A kapittel F i dette vedlegg (del M), eller 

2.  personell med sertifiseringsansvar i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg III (del 66), unntatt for 

kompliserte vedlikeholdsoppgaver oppført i tillegg VII til dette vedlegg, der nr. 1 får anvendelse, eller 

3.  pilot-eier i samsvar med M.A.803. 

c) Som unntak fra M.A.801 bokstav b) nr. 2 for ELA1-luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell lufttransport, 

kan kompliserte vedlikeholdsoppgaver oppført i tillegg VII til dette vedlegg utføres av personell med 

sertifiseringsansvar nevnt i M.A.801 bokstav b) nr. 2. 

d) Som unntak fra M.A.801 bokstav b) i uforutsette situasjoner der et luftfartøy har flygeforbud på et sted der ingen 

godkjent vedlikeholdsorganisasjon som er behørig godkjent i henhold til dette vedlegg eller vedlegg II (del 145), 

og der ikke noe egnet personell med sertifiseringsansvar er tilgjengelig, kan eieren tillate en person med minst 

tre års relevant vedlikeholdserfaring og relevante kvalifikasjoner, å utføre vedlikehold i samsvar med 

standardene fastsatt i kapittel D i dette vedlegg, og frigi luftfartøyet. Eieren skal i så fall 

1.  innhente og oppbevare i luftfartøyet detaljerte opplysninger om alt arbeid som er utført, og om kvalifikasjonene 

til personen som har utstedt sertifikatet, og 

2.  påse at alt slikt vedlikehold snarest mulig og innen sju dager kontrolleres på nytt av en behørig godkjent 

person som nevnt i M.A.801 bokstav b) eller av en organisasjon godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel F 

i dette vedlegg (del M) eller vedlegg II (del 145), og 

3.  innen sju dager etter utstedelse av slik sertifiseringstillatelse underrette organisasjonen med ansvar for 

sikring av kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyet når denne har kontrakt for oppgaven i samsvar med 

M.A.201 bokstav e), eller vedkommende myndighet i fravær av kontrakt. 

e) I forbindelse med sertifikat for frigivelse for bruk i samsvar med M.A.801 bokstav b) nr. 2 eller M.A.801 

bokstav c) kan personell med sertifiseringsansvar bistås i utføringen av vedlikeholdsoppgavene av én eller flere 

personer som er underlagt vedkommendes direkte og løpende kontroll. 

f) Et sertifikat for frigivelse for bruk skal minst inneholde 

1.  grunnleggende opplysninger om vedlikeholdet som er utført, 

2.  datoen da vedlikeholdet ble fullført, og  
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3.  identiteten til den organisasjonen og/eller personen som utsteder frigivelsen for bruk, herunder 

i) referansenummeret for godkjenningen av vedlikeholdsorganisasjonen som er godkjent i samsvar med 

avsnitt A kapittel F i dette vedlegg (del M) samt personellet med sertifiseringsansvar som utsteder 

sertifikatet, eller 

ii) i forbindelse med et sertifikat for frigivelse for bruk i henhold til M.A.801 bokstav b) nr. 2 eller M.A.801 

bokstav c), identiteten og eventuelt sertifikatnummeret til personellet med sertifiseringsansvar som 

utsteder sertifikatet, 

4.  eventuelle begrensninger i luftdyktighet eller drift. 

g) Som unntak fra bokstav b) og uten hensyn til bestemmelsene i bokstav h) kan et sertifikat for frigivelse for bruk, 

dersom det fastsatte vedlikeholdet ikke kan fullføres, utstedes innenfor de godkjente begrensningene for 

luftfartøyet. Dette faktum sammen med alle relevante begrensninger i luftdyktighet eller drift skal påføres 

luftfartøyets sertifikat for frigivelse for bruk før det utstedes, som del av opplysningene som kreves i henhold til 

bokstav f) nr. 4. 

h) Det skal ikke utstedes noe sertifikat for frigivelse for bruk dersom det foreligger en kjent mangel på samsvar 

som er en fare for flysikkerheten. 

M.A.802  Sertifikat for frigivelse for bruk for en komponent 

a) Et sertifikat for frigivelse for bruk skal utstedes når alt vedlikehold på en luftfartøykomponent er fullført i 

samsvar med M.A.502. 

b) Sertifikatet for godkjent frigivelse, med betegnelsen EASA-skjema 1, er sertifikatet for frigivelse for bruk for 

komponenten, unntatt når vedlikehold på luftfartøykomponenter er blitt utført i samsvar med M.A.502 bokstav 

b), d) eller e), og i så fall er vedlikeholdet underlagt prosedyrer for frigivelse av luftfartøy i samsvar med 

M.A.801. 

M.A.803  Pilot-eier-tillatelse 

a) For å kvalifisere som pilot-eier må personen 

1.  ha et gyldig flygersertifikat (eller tilsvarende) utstedt eller validert av en medlemsstat for luftfartøyets type- 

eller klasserettighet, og 

2.  eie luftfartøyet, som eneeier eller sammen med andre, og denne eieren må være 

i) en av de fysiske personene på registreringsskjemaet, eller 

ii) medlem av et rettssubjekt med ideelt fritidsformål, der vedkommende rettssubjekt er angitt på registrerings-

dokumentet som eier eller operatør, og vedkommende medlem er direkte involvert i rettssubjektets 

beslutningsprosess og er utnevnt av vedkommende rettssubjekt til å utføre vedlikehold ved pilot-eier. 

b) For et motordrevet, teknisk ukomplisert luftfartøy i privat trafikk med en største tillatte startmasse på høyst 

2 730 kg, et seilfly, et motordrevet seilfly eller en ballong kan pilot-eieren utstede et sertifikat for frigivelse for 

bruk etter begrenset vedlikehold ved pilot-eier som beskrevet i tillegg VIII til dette vedlegg. 

c) Omfanget av det begrensede vedlikeholdet ved pilot-eier skal angis i luftfartøyets vedlikeholdsprogram 

omhandlet i M.A.302. 

d) Sertifikatet for frigivelse for bruk skal føres inn i loggbøkene og inneholde grunnleggende opplysninger om 

utført vedlikehold, hvilke vedlikeholdsdata som er benyttet, datoen da vedlikeholdet ble fullført, og identiteten, 

underskriften og flysertifikatnummeret til pilot-eieren som utsteder et slikt sertifikat. 

KAPITTEL I 

SERTIFIKAT FOR INSPEKSJON AV LUFTDYKTIGHET 

M.A.901  Inspeksjon av luftfartøyers luftdyktighet 

For å sikre at et luftfartøys luftdyktighetsbevis er gyldig, skal det med jevne mellomrom gjennomføres en luftdyk-

tighetsinspeksjon av luftfartøyet og av dokumentasjonen for luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet. 

a) Et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet utstedes i samsvar med tillegg III (EASA-skjema 15a eller 15b) til 

dette vedlegg når en tilfredsstillende luftdyktighetsinspeksjon er fullført. Sertifikatet for inspeksjon av 

luftdyktighet er gyldig i ett år.  
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b) Et luftfartøy i et kontrollert miljø er et luftfartøy i) som har vært kontinuerlig sikret i løpet av de foregående 

12 månedene av en og samme organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet godkjent i samsvar med 

avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M), og ii) som har vært vedlikeholdt i de foregående 12 månedene av 

vedlikeholdsorganisasjoner som er godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel F i dette vedlegg (del M) eller med 

vedlegg II (del 145). Dette omfatter vedlikeholdsoppgavene omhandlet i M.A.803 bokstav b) og frigivelse for 

bruk i samsvar med M.A.801 bokstav b) nr. 2 eller 3. 

c) For alle luftfartøyer benyttet i kommersiell lufttransport og luftfartøyer med en største tillatte startmasse på over 

2 730 kg, unntatt ballonger, som er i et kontrollert miljø, kan organisasjonen omhandlet i bokstav b) som sikrer 

luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet, dersom den er behørig godkjent og forutsatt at bokstav k) overholdes, 

1.  utstede sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet i samsvar med M.A.710, og 

2.  to ganger forlenge gyldigheten av sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet som organisasjonen har utstedt, 

hver gang for et tidsrom på ett år dersom luftfartøyet har befunnet seg i et kontrollert miljø. 

d) For alle luftfartøyer som benyttes i kommersiell lufttransport, og luftfartøyer med en største tillatte startmasse på 

over 2 730 kg, unntatt ballonger, som i) ikke befinner seg i et kontrollert miljø, eller ii) som får kontinuerlig 

luftdyktighet sikret av en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som ikke har særskilt rettighet til å 

gjennomføre luftdyktighetsinspeksjoner, skal sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet utstedes av vedkommende 

myndighet etter en tilfredsstillende vurdering basert på en anbefaling gitt av en organisasjon for sikring av 

kontinuerlig luftdyktighet som er behørig godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M), sendt 

sammen med søknaden fra eieren eller operatøren. Denne anbefalingen skal bygge på en luftdyktighetsinspeksjon 

utført i samsvar med M.A.710. 

e) For luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell lufttransport, med en største tillatte startmasse på høyst 

2 730 kg, samt for ballonger, kan enhver organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som er godkjent i 

samsvar med avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M) og er utnevnt av eieren eller operatøren, dersom den er 

behørig godkjent og forutsatt at bokstav k) overholdes, 

1.  utstede sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet i samsvar med M.A.710, og 

2.  to ganger forlenge gyldigheten av sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet som organisasjonen har utstedt, 

hver gang for et tidsrom på ett år, dersom luftfartøyet har befunnet seg i et kontrollert miljø under 

organisasjonens kontroll. 

f) Som unntak fra M.A.901 bokstav c) nr. 2 og M.A.901 bokstav e) nr. 2 kan organisasjonen omhandlet i bokstav b) 

som sikrer kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer som er i et kontrollert miljø, forutsatt at bokstav k) overholdes, 

to ganger forlenge gyldigheten av et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet som er utstedt av vedkommende 

myndighet eller av en annen organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet godkjent i samsvar med avsnitt A 

kapittel G i dette vedlegg (del M), hver gang for et tidsrom på ett år. 

g) Som unntak fra M.A.901 bokstav e) og M.A.901 bokstav i) nr. 2 kan sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet for 

ELA1-luftfartøy som ikke benyttes i kommersiell lufttransport og ikke påvirkes av M.A.201 bokstav i), også 

utstedes av vedkommende myndighet etter en tilfredsstillende vurdering basert på en anbefaling fra personell med 

sertifiseringsansvar som formelt er godkjent av vedkommende myndighet og i samsvar med bestemmelsene i 

vedlegg III (del 66), samt med krav fastsatt i M.A.707 bokstav a) nr. 2 bokstav a), sendt sammen med søknaden fra 

eieren eller operatøren. Denne anbefalingen skal bygge på en luftdyktighetsinspeksjon utført i samsvar med 

M.A.710 og skal ikke utstedes for mer enn to påfølgende år. 

h) Dersom omstendighetene viser at det foreligger en mulig sikkerhetsrisiko, skal vedkommende myndighet selv 

utføre luftdyktighetsinspeksjonen og selv utstede sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet. 

i) Utover bokstav h) kan vedkommende myndighet også utføre inspeksjon av luftdyktighet og utstede sertifikat for 

inspeksjon av luftdyktighet selv i følgende tilfeller: 

1.  når luftfartøyet kontrolleres av en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet godkjent i samsvar 

med avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M), med beliggenhet i en tredjestat, 

2.  for alle ballonger og andre luftfartøyer med en største tillatte startmasse på høyst 2 730 kg, dersom eieren 

anmoder om dette.  
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j) Når vedkommende myndighet utfører inspeksjon av luftdyktighet og/eller utsteder sertifikatet for inspeksjon av 

luftdyktighet selv, skal eieren eller operatøren stille følgende til rådighet for vedkommende myndighet: 

1.  den dokumentasjonen vedkommende myndighet krever, 

2.  hensiktsmessige lokaler på et egnet sted for myndighetens personell, og 

3.  om nødvendig støtte fra personell som er behørig kvalifisert i samsvar med vedlegg III (del 66) eller 

tilsvarende krav til personell fastsatt i 145.A.30 bokstav j) nr. 1) og 2) i vedlegg II (del 145). 

k) Et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet skal ikke utstedes eller forlenges dersom det foreligger bevis for, 

eller det er grunn til å tro, at luftfartøyet ikke er luftdyktig. 

M.A.902  Gyldighet for sertifikatet for luftdyktighet 

a) Et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet er ugyldig dersom 

1.  det oppheves midlertidig eller tilbakekalles, eller 

2.  luftdyktighetsbeviset oppheves midlertidig eller tilbakekalles, eller 

3.  luftfartøyet ikke står i en medlemsstats luftfartøyregister, eller 

4.  typesertifikatet som luftdyktighetsbeviset ble utstedt i henhold til, oppheves midlertidig eller tilbakekalles. 

b) Et luftfartøy må ikke fly dersom luftdyktighetsbeviset er ugyldig, eller dersom 

1.  den kontinuerlige luftdyktigheten for luftfartøyet eller for en komponent montert på luftfartøyet ikke 

oppfyller kravene i denne del, eller 

2.  luftfartøyet ikke lenger er i samsvar med typekonstruksjonen godkjent av Byrået, eller 

3.  luftfartøyet har vært i drift ut over begrensningene i den godkjente flygehåndboken eller i luftdyktighetsbeviset, 

uten at det er truffet egnede tiltak, eller 

4.  luftfartøyet har vært involvert i en ulykke eller hendelse som påvirker luftfartøyets luftdyktighet, uten at det 

senere er truffet egnede tiltak for å gjenopprette luftdyktigheten, eller 

5.  en endring eller reparasjon ikke er i samsvar med vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012. 

c) Dersom sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet gis avkall på eller tilbakekalles, skal det returneres til 

vedkommende myndighet. 

M.A.903  Overføring av registrering av luftfartøy innenfor EU 

a) Når registrering av et luftfartøy overføres innenfor EU, skal søkeren 

1.  underrette den tidligere medlemsstaten om hvilken medlemsstat luftfartøyet kommer til å bli registrert i, og 

deretter 

2.  søke den nye medlemsstaten om utstedelse av et nytt luftdyktighetsbevis i samsvar med vedlegg I (del 21) til 

forordning (EU) nr. 748/2012. 

b) Uten hensyn til M.A.902 bokstav a) nr. 3 skal det tidligere sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet være 

gyldig fram til utløpsdatoen. 

M.A.904  Luftdyktighetsinspeksjon av luftfartøyer som importeres til EU 

a) Når et luftfartøy innføres i en medlemsstats register fra en tredjestat, skal søkeren 

1.  søke den nye registreringsmedlemsstaten om utstedelse av et nytt luftdyktighetsbevis i samsvar med vedlegg 

I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012,  

2.  for andre luftfartøyer enn nye luftfartøyer få utført en tilfredsstillende inspeksjon av luftdyktighet i samsvar 

med M.A.901, og  
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3.  få utført alt vedlikehold som kreves i henhold til det godkjente vedlikeholdsprogrammet i samsvar med 

M.A.302. 

b) Når organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet er forvisset om at luftfartøyet oppfyller de relevante 

kravene, skal den, når det er relevant, sende en dokumentert anbefaling om utstedelse av sertifikat for inspeksjon 

av luftdyktighet til registreringsmedlemsstaten. 

c) Eieren skal gi adgang til luftfartøyet slik at registreringsmedlemsstaten kan inspisere det. 

d) Registreringsmedlemsstaten utsteder et nytt luftdyktighetsbevis når den er forvisset om at luftfartøyet er i 

samsvar med bestemmelsene i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012. 

e) Medlemsstaten skal også utstede sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet, vanligvis gyldig i ett år, med 

mindre medlemsstaten av sikkerhetsgrunner ønsker å begrense gyldigheten. 

M.A.905  Avvik 

a) Et avvik på nivå 1 er enhver betydelig mangel på samsvar med kravene i dette vedlegg (del M) som senker 

sikkerhetsstandarden og setter flysikkerheten i alvorlig fare. 

b) Et avvik på nivå 2 er enhver mangel på samsvar med kravene i dette vedlegg (del M) som vil kunne senke 

sikkerhetsstandarden og sette flysikkerheten i mulig fare. 

c) Etter å ha fått underretning om avvik i samsvar med M.B.903, skal personen eller organisasjonen som er 

ansvarlig i henhold til M.A.201, utarbeide en plan for korrigerende tiltak, og dokumentere at korrigerende tiltak 

som vedkommende myndighet finner tilstrekkelige, er gjennomført innen et frist som er avtalt med denne 

myndigheten, herunder egnede korrigerende tiltak for å hindre at avviket inntreffer på nytt, og finne årsaken til 

det. 

AVSNITT B 

PROSEDYRE FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

KAPITTEL A 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

M.B.101  Virkeområde 

I dette avsnitt fastsettes de administrative kravene som skal overholdes av vedkommende myndigheter med ansvar 

for anvendelsen og håndhevingen av avsnitt A i denne del. 

M.B.102  Vedkommende myndighet 

a)  Alminnelige bestemmelser 

En medlemsstat skal utpeke en vedkommende myndighet som skal ha ansvar for utstedelse, forlengelse, endring, 

midlertidig oppheving eller tilbakekalling av sertifikater og for tilsyn med kontinuerlig luftdyktighet. Denne 

vedkommende myndigheten skal opprette dokumenterte prosedyrer og organisatorisk struktur. 

b)  Ressurser 

Antallet medarbeidere skal være stort nok til å oppfylle kravene som er beskrevet i dette avsnitt. 

c)  Kvalifikasjoner og opplæring 

Alt personell som deltar i virksomhet som er omhandlet i dette vedlegg, skal være behørig kvalifisert og ha 

tilstrekkelig kunnskap, erfaring, grunnopplæring og videreopplæring til å utføre oppgavene de tildeles. 

d)  Prosedyrer 

Vedkommende myndighet skal fastsette prosedyrer som i detalj viser hvordan det oppnås samsvar med dette 

vedlegg. 

Prosedyrene skal gjennomgås og endres for å sikre kontinuerlig samsvar.  
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M.B.104  Oppbevaring av dokumentasjon 

a) Vedkommende myndigheter skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som på en hensiktsmessig 

måte gjør det mulig å spore prosessen med å utstede, forlenge, endre, midlertidig oppheve eller tilbakekalle hvert 

enkelt sertifikat. 

b) Dokumentasjonen om tilsynet med organisasjoner godkjent i samsvar med dette vedlegg skal minst inneholde 

1.  søknaden om godkjenning av organisasjonen, 

2.  organisasjonens godkjenningssertifikat, med eventuelle endringer, 

3.  en kopi av revisjonsprogrammet med en liste over datoer for planlagte og utførte revisjoner, 

4.  dokumentasjon om vedkommende myndighets løpende tilsyn, herunder alle revisjonsdokumenter, 

5.  kopier av all relevant korrespondanse, 

6.  nærmere opplysninger om eventuelle unntak og håndhevingstiltak, 

7.  eventuelle rapporter fra andre vedkommende myndigheter knyttet til tilsynet med organisasjonen, 

8.  organisasjonens håndbøker med endringer, 

9.  kopi av eventuelle andre dokumenter som er direkte godkjent av vedkommende myndighet. 

c) Oppbevaringstiden for dokumentasjonen omhandlet i bokstav b) skal være minst fire år. 

d) Tilsynsdokumentasjonen for det enkelte luftfartøy skal minst omfatte en kopi av 

1.  luftfartøyets luftdyktighetsbevis, 

2.  sertifikater for inspeksjon av luftdyktighet, 

3.  anbefalinger fra organisasjoner i henhold til avsnitt A kapittel G, 

4.  rapporter fra luftdyktighetsinspeksjoner gjennomført direkte av medlemsstaten, 

5.  all relevant korrespondanse knyttet til luftfartøyet, 

6.  nærmere opplysninger om eventuelle unntak og håndhevingstiltak, 

7.  ethvert dokument godkjent av vedkommende myndighet i henhold til vedlegg I (del M) eller vedlegg II (del-

ARO) til forordning (EU) nr. 965/2012. 

e) Dokumentasjonen angitt i bokstav d) skal oppbevares i to år etter at luftfartøyet ble tatt permanent ut av drift. 

f) All dokumentasjon angitt i M.B.104 skal gjøres tilgjengelig på anmodning fra en annen medlemsstat eller Byrået. 

M.B.105  Gjensidig utveksling av opplysninger 

a) For å bidra til forbedring av flysikkerheten skal vedkommende myndigheter delta i en gjensidig utveksling av 

alle nødvendige opplysninger i samsvar med artikkel 15 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

b) Med forbehold for medlemsstatenes kompetanse skal berørte vedkommende myndigheter ved en potensiell 

trussel mot sikkerheten som berører flere medlemsstater, bistå hverandre i gjennomføringen av nødvendige 

tilsynstiltak. 

KAPITTEL B 

ANSVAR 

M.B.201  Ansvarsforhold 

Vedkommende myndigheter angitt i M.1 har ansvar for å gjennomføre inspeksjoner og undersøkelser med sikte på å 

kontrollere at kravene i denne del oppfylles.  



Nr. 77/810 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

KAPITTEL C 

KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET 

M.B.301  Vedlikeholdsprogram 

a) Vedkommende myndighet skal kontrollere at vedlikeholdsprogrammet er i samsvar med M.A.302. 

b) Med mindre annet er angitt i M.A.302 bokstav c), skal vedlikeholdsprogrammet og endringer i dette godkjennes 

direkte av vedkommende myndighet. 

c) Ved indirekte godkjenning skal prosedyren i vedlikeholdsprogrammet godkjennes av vedkommende myndighet 

gjennom håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet. 

d) For å godkjenne et vedlikeholdsprogram i samsvar med bokstav b) skal vedkommende myndighet ha tilgang til 

alle opplysninger som kreves i M.A.302 bokstav d), e) og f). 

M.B.302  Unntak 

Alle unntak som gis i samsvar med artikkel 14 nr. 4 i forordning (EF) nr. 216/2008, skal registreres og oppbevares 

av vedkommende myndighet. 

M.B.303  Overvåking av luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet 

a) Vedkommende myndighet skal utarbeide et undersøkelsesprogram for overvåking av luftdyktighetsstatusen for 

luftfartøyflåten i myndighetens register. 

b) Programmet skal omfatte produktundersøkelser med stikkprøver av luftfartøyer. 

c) Ved utarbeidingen av programmet skal det tas hensyn til antall luftfartøyer i registeret, lokalkunnskap og 

tidligere overvåkingsvirksomhet. 

d) Produktundersøkelsen skal konsentreres om et antall sentrale risikomomenter i forbindelse med luftdyktighet og 

identifisere eventuelle avvik. Videre skal vedkommende myndighet analysere hvert enkelt avvik for å fastslå den 

grunnleggende årsaken. 

e) Alle avvik skal bekreftes skriftlig overfor personen eller organisasjonen som er ansvarlig i henhold til M.A.201. 

f) Vedkommende myndighet skal registrere alle avvik, avhjelpende tiltak og anbefalinger. 

g) Dersom det ved undersøkelser av luftfartøyer avdekkes manglende samsvar med kravene i dette vedlegg  

(del M), skal vedkommende myndighet treffe tiltak i samsvar med M.B.903. 

h) Dersom den grunnleggende årsaken til avviket viser seg å være manglende samsvar med et kapittel eller med en 

annen del, skal det manglende samsvaret behandles som fastsatt i den relevante delen. 

i) For å legge forholdene til rette for egnede håndhevingstiltak skal vedkommende myndigheter utveksle 

opplysninger om tilfeller av manglende samsvar som er påvist i samsvar med bokstav h). 

M.B.304  Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning 

Vedkommende myndighet skal 

a) midlertidig oppheve et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet når det er skjellig grunn til mistanke om en 

mulig sikkerhetsrisiko, eller 

b) midlertidig oppheve, tilbakekalle eller begrense et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet i henhold til 

M.B.303 bokstav g). 

KAPITTEL D 

VEDLIKEHOLDSSTANDARDER 

(utarbeides ved behov)  
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KAPITTEL E 

KOMPONENTER 

(utarbeides ved behov) 

KAPITTEL F 

VEDLIKEHOLDSORGANISASJON 

M.B.601  Søknad 

Dersom vedlikeholdsanleggene befinner seg i mer enn én medlemsstat, skal undersøkelsen av og det løpende tilsynet 

med godkjenningen utføres i samarbeid med de vedkommende myndigheter som er utpekt av medlemsstatene der de 

andre vedlikeholdsanleggene befinner seg. 

M.B.602  Førstegangsgodkjenning 

a) Forutsatt at kravene i M.A.606 bokstav a) og b) er oppfylt, skal vedkommende myndighet formelt underrette 

søkeren skriftlig om at den godkjenner personellet omhandlet i M.A.606 bokstav a) og b). 

b) Vedkommende myndighet skal fastslå at prosedyrene beskrevet i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok er i 

samsvar med avsnitt A kapittel F i dette vedlegg (del M) og sørge for at ansvarlig leder undertegner 

forpliktelseserklæringen. 

c) Vedkommende myndighet skal kontrollere at organisasjonen oppfyller kravene i avsnitt A kapittel F i dette 

vedlegg (del M). 

d) Det skal innkalles til et møte med ansvarlig leder minst én gang i løpet av godkjenningsundersøkelsen for å sikre 

at vedkommende fullt ut forstår betydningen av godkjenningen og grunnen til at organisasjonens forpliktelse til 

å opptre i samsvar med prosedyrene angitt i håndboken må undertegnes. 

e) Alle avvik skal bekreftes skriftlig overfor søkerorganisasjonen. 

f) Vedkommende myndighet skal registrere alle avvik, avhjelpende tiltak (tiltak som kreves for å utbedre et avvik) 

og anbefalinger. 

g) For å oppnå førstegangsgodkjenning skal alle avvik være utbedret av organisasjonen og avsluttet av vedkommende 

myndighet før godkjenningen kan utstedes. 

M.B.603  Utstedelse av godkjenning 

a) Vedkommende myndighet skal utstede et godkjenningssertifikat til søkeren på EASA-skjema 3 (tillegg V), som 

omfatter godkjenningens omfang, når vedlikeholdsorganisasjonen oppfyller gjeldende punkter i denne del. 

b) Vedkommende myndighet skal angi hvilke vilkår som er knyttet til godkjenningen i godkjenningssertifikatet på 

EASA-skjema 3. 

c) Referansenummeret skal påføres godkjenningssertifikatet på EASA-skjema 3 på en måte som er nærmere angitt 

av Byrået. 

M.B.604  Løpende tilsyn 

a) Vedkommende myndighet skal oppbevare og ajourføre et program der det for hver enkelt vedlikeholdsorganisasjon 

godkjent i henhold til avsnitt B kapittel F i dette vedlegg (del M) under dens tilsyn foreligger en liste over datoene 

for planlagte og utførte revisjonsbesøk. 

b) Hver organisasjon skal revideres fullstendig med tidsintervaller som ikke overstiger 24 måneder. 

c) Alle avvik skal bekreftes skriftlig overfor søkerorganisasjonen.  
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d) Vedkommende myndighet skal registrere alle avvik, avhjelpende tiltak (tiltak som kreves for å utbedre et avvik) 

og anbefalinger. 

e) Det skal innkalles til et møte med ansvarlig leder minst én gang hver 24. måned for å sikre at vedkommende 

hele tiden er informert om viktige spørsmål som kommer opp under revisjoner. 

M.B.605  Avvik 

a) Når det under revisjon eller på annet vis avdekkes manglende samsvar med et krav i dette vedlegg (del M), skal 

vedkommende myndighet treffe følgende tiltak: 

1.  Ved avvik på nivå 1 skal vedkommende myndighet omgående treffe tiltak for å tilbakekalle, begrense eller 

midlertidig oppheve vedlikeholdsorganisasjonens godkjenning helt eller delvis, avhengig av omfanget av 

avviket på nivå 1, til organisasjonen har truffet tilfredsstillende korrigerende tiltak. 

2.  Ved avvik på nivå 2 skal vedkommende myndighet gi en frist for korrigerende tiltak som står i forhold til 

avvikets art, men som ikke skal overstige tre måneder. Under visse omstendigheter kan vedkommende 

myndighet ved utløpet av denne første fristen og avhengig av avvikets art forlenge tremånedersfristen, 

forutsatt at det foreligger en tilfredsstillende plan for korrigerende tiltak. 

b) Vedkommende myndighet skal treffe tiltak for å oppheve godkjenningen midlertidig helt eller delvis dersom 

fristen vedkommende myndighet har gitt, ikke overholdes. 

M.B.606  Endringer 

a) Vedkommende myndighet skal oppfylle de relevante kravene i førstegangsgodkjenningen med hensyn til alle 

endringer av organisasjonen som er meldt i samsvar med M.A.617. 

b) Vedkommende myndighet kan fastsette hvilke vilkår den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen kan drive under 

i forbindelse med slike endringer, med mindre den vedtar at godkjenningen skal midlertidig oppheves på grunn 

av endringenes art eller omfang. 

c) Følgende gjelder for enhver endring i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok: 

1.  Ved direkte godkjenning av endringer i håndboken i samsvar med M.A.604 bokstav b) skal vedkommende 

myndighet før den formelt underretter den godkjente organisasjonen om godkjenningen, kontrollere at 

prosedyrene angitt i håndboken er i samsvar med dette vedlegg (del M). 

2.  Når det benyttes en prosedyre for indirekte godkjenning av endringer i samsvar med M.A.604 bokstav c), 

skal vedkommende myndighet påse i) at det bare er mindre endringer, og ii) at den har tilstrekkelig kontroll 

over godkjenningen av endringene til å sikre at de fortsatt oppfyller kravene i dette vedlegg (del M). 

M.B.607  Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning av en godkjenning 

Vedkommende myndighet skal 

a) midlertidig oppheve en godkjenning når det er skjellig grunn til mistanke om en mulig sikkerhetsrisiko, eller 

b) midlertidig oppheve, tilbakekalle eller begrense en godkjenning i samsvar med M.B.605. 

KAPITTEL G 

ORGANISASJON FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET 

M.B.701  Søknad 

a) For kommersiell lufttransport skal vedkommende myndighet motta for godkjenning, sammen med den opprinnelige 

søknaden om godkjenningssertifikat for luftfartsselskap og, dersom det er relevant, eventuelle endringer det søkes 

om, og for hver type luftfartøy driften omfatter 

1.  håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet, 

2.  operatørens vedlikeholdsprogrammer for luftfartøyer,  
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3.  luftfartøyets tekniske loggbok, 

4.  eventuelt den tekniske spesifikasjonen i vedlikeholdskontraktene mellom operatøren og vedlikeholdsorgani-

sasjonen godkjent i henhold til del 145. 

b) Dersom anleggene befinner seg i mer enn én medlemsstat, skal undersøkelsen av og det løpende tilsynet med 

godkjenningen utføres i samarbeid med vedkommende myndigheter som er utpekt av medlemsstatene der de 

andre anleggene befinner seg. 

M.B.702  Førstegangsgodkjenning 

a) Forutsatt at kravene i M.A.706 bokstav a), c) og d) og M.A.707 er oppfylt, skal vedkommende myndighet 

formelt underrette søkeren skriftlig om at den godkjenner personellet omhandlet i M.A.706 bokstav a), c) og d) 

og M.A.707. 

b) Vedkommende myndighet skal fastslå at prosedyrene angitt i håndboken for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet er i samsvar med avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M), og sørge for at ansvarlig leder 

undertegner forpliktelseserklæringen. 

c) Vedkommende myndighet skal kontrollere at organisasjonen oppfyller kravene i avsnitt A kapittel G i dette 

vedlegg (del M). 

d) Det skal innkalles til et møte med ansvarlig leder minst én gang i løpet av godkjenningsundersøkelsen for å sikre 

at vedkommende fullt ut forstår betydningen av godkjenningen og grunnen til at organisasjonens forpliktelse til 

å opptre i samsvar med prosedyrene angitt i håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet, må 

undertegnes. 

e) Alle avvik skal bekreftes skriftlig overfor søkerorganisasjonen. 

f) Vedkommende myndighet skal registrere alle avvik, avhjelpende tiltak (tiltak som kreves for å utbedre et avvik) 

og anbefalinger. 

g) For å oppnå førstegangsgodkjenning skal alle avvik være utbedret av organisasjonen og avsluttet av 

vedkommende myndighet før godkjenningen kan utstedes. 

M.B.703  Utstedelse av godkjenning 

a) Vedkommende myndighet skal utstede et godkjenningssertifikat til søkeren på EASA-skjema 14 (tillegg VI), 

som omfatter godkjenningens omfang, når organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet oppfyller 

avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M). 

b) Vedkommende myndighet skal angi godkjenningens gyldighet i godkjenningssertifikatet på EASA-skjema 14. 

c) Referansenummeret skal påføres godkjenningssertifikatet på skjema 14 på en måte som er angitt av Byrået. 

d) For kommersiell lufttransport vil opplysningene på EASA-skjema 14 bli påført godkjenningssertifikatet for 

luftfartsselskap. 

M.B.704  Løpende tilsyn 

a) Vedkommende myndighet skal oppbevare og ajourføre et program der det for hver organisasjon for kontinuerlig 

luftdyktighet godkjent i henhold til avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M) under dens tilsyn foreligger en 

liste over datoene for planlagte og utførte revisjonsbesøk. 

b) Hver organisasjon skal revideres fullstendig med tidsintervaller som ikke overstiger 24 måneder. 

c) Et relevant utvalg av luftfartøyene som sikres av organisasjonen godkjent i henhold til avsnitt B kapittel G i 

dette vedlegg (del M), skal undersøkes i løpet av hver periode på 24 måneder. Utvalgets størrelse avgjøres av 

vedkommende myndighet på grunnlag av resultatet av tidligere revisjoner og tidligere produktundersøkelser.  
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d) Alle avvik skal bekreftes skriftlig overfor søkerorganisasjonen. 

e) Vedkommende myndighet skal registrere alle avvik, avhjelpende tiltak (tiltak som kreves for å utbedre et avvik) 

og anbefalinger. 

f) Det skal innkalles til et møte med ansvarlig leder minst én gang hver 24. måned for å sikre at vedkommende hele 

tiden er informert om viktige spørsmål som kommer opp under revisjoner. 

M.B.705  Avvik 

a) Når det under revisjon eller på annet vis avdekkes manglende samsvar med et krav i dette vedlegg (del M), skal 

vedkommende myndighet treffe følgende tiltak: 

1.  Ved avvik på nivå 1 skal vedkommende myndighet omgående treffe tiltak for å tilbakekalle, begrense eller 

midlertidig oppheve godkjenningen av organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet helt eller 

delvis, avhengig av omfanget av avviket på nivå 1, til organisasjonen har truffet vellykkede korrigerende 

tiltak. 

2.  Ved avvik på nivå 2 skal vedkommende myndighet gi en frist for korrigerende tiltak som står i forhold til 

avvikets art, men som ikke skal overstige tre måneder. Under visse omstendigheter kan vedkommende 

myndighet ved utløpet av denne første fristen og avhengig av avvikets art forlenge tremånedersfristen, 

forutsatt at det foreligger en tilfredsstillende plan for korrigerende tiltak. 

b) Vedkommende myndighet skal treffe tiltak for å oppheve godkjenningen midlertidig helt eller delvis dersom 

fristen vedkommende myndighet har gitt, ikke overholdes. 

M.B.706  Endringer 

a) Vedkommende myndighet skal oppfylle de relevante kravene i førstegangsgodkjenningen med hensyn til alle 

endringer av organisasjonen som er meldt i samsvar med M.A.713. 

b) Vedkommende myndighet kan fastsette hvilke vilkår den godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet kan drive under i forbindelse med slike endringer, med mindre den vedtar at godkjenningen skal 

oppheves midlertidig på grunn av endringenes art eller omfang. 

c) Følgende gjelder for enhver endring i håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet: 

1.  Ved direkte godkjenning av endringer i håndboken i samsvar med M.A.704 bokstav b) skal vedkommende 

myndighet før den formelt underretter den godkjente organisasjonen om godkjenningen, kontrollere at 

prosedyrene angitt i håndboken er i samsvar med dette vedlegg (del M). 

2.  Når det benyttes en prosedyre for indirekte godkjenning av endringer i samsvar med M.A.704 bokstav c), 

skal vedkommende myndighet påse i) at det bare er mindre endringer, og ii) at den har tilstrekkelig kontroll 

over godkjenningen av endringene til å sikre at de fortsatt oppfyller kravene i dette vedlegg (del M). 

M.B.707  Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning av en godkjenning 

Vedkommende myndighet skal 

a) midlertidig oppheve en godkjenning når det er skjellig grunn til mistanke om en mulig sikkerhetsrisiko, eller 

b) midlertidig oppheve, tilbakekalle eller begrense en godkjenning i samsvar med M.B.705. 

KAPITTEL H 

SERTIFIKAT FOR FRIGIVELSE FOR BRUK — CRS 

(utarbeides ved behov)  
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KAPITTEL I 

SERTIFIKAT FOR INSPEKSJON AV LUFTDYKTIGHET 

M.B.901  Vurdering av anbefalinger 

Ved mottak av en søknad og en tilknyttet anbefaling om sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet i samsvar med 

M.A.901 skal 

1.  personell fra vedkommende myndighet med egnede kvalifikasjoner kontrollere at samsvarserklæringen i 

anbefalingen viser at det er utført en fullstendig luftdyktighetsinspeksjon i henhold til M.A.710, 

2.  vedkommende myndighet undersøke og kan anmode om ytterligere opplysninger for å støtte vurderingen av 

anbefalingen. 

M.B.902  Inspeksjon av luftdyktighet utført av vedkommende myndighet 

a) Når vedkommende myndighet utfører en inspeksjon av luftdyktighet og utsteder sertifikat for inspeksjon av 

luftdyktighet med EASA-skjema 15a (tillegg III), skal vedkommende myndighet utføre en inspeksjon av 

luftdyktighet i samsvar med M.A.710. 

b) Vedkommende myndighet skal ha egnet personell for inspeksjon av luftdyktighet for å utføre luftdyktighets-

inspeksjonene. 

1.  For alle luftfartøyer som benyttes i kommersiell lufttransport, samt luftfartøyer med en største tillatte 

startmasse på over 2 730 kg, unntatt ballonger, skal dette personellet ha 

a) minst fem års erfaring innen kontinuerlig luftdyktighet, 

b) et relevant sertifikat i samsvar med vedlegg III (del 66) eller en nasjonalt godkjent kvalifikasjon som 

vedlikeholdspersonell som er relevant for den aktuelle luftfartøykategorien (når vedlegg III (del 66) 

viser til nasjonale regler), eller en luftfartsteknisk utdanning eller tilsvarende, 

c) formell vedlikeholdsopplæring innen luftfart, og 

d) en stilling med relevant ansvar. 

 Uten hensyn til bokstav a)-d) over kan kravene fastsatt i M.B.902 bokstav b) nr. 1 bokstav b) erstattes med 

fem års erfaring i kontinuerlig luftdyktighet i tillegg til dem som allerede kreves i M.B.902 bokstav b) nr. 1 

bokstav a). 

2.  For luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell lufttransport, med en største tillatte startmasse på høyst 

2 730 kg, samt ballonger, skal dette personellet ha 

a) minst tre års erfaring innen kontinuerlig luftdyktighet, 

b) et relevant sertifikat i samsvar med vedlegg III (del 66) eller en nasjonalt godkjent kvalifikasjon som 

vedlikeholdspersonell som er relevant for den aktuelle luftfartøykategorien (når vedlegg III (del 66) 

viser til nasjonale regler), eller en luftfartsteknisk utdanning eller tilsvarende, 

c) relevant vedlikeholdsopplæring innen luftfart, og 

d) en stilling med relevant ansvar. 

 Uten hensyn til bokstav a)-d) ovenfor kan kravene fastsatt i M.B.902 bokstav b) nr. 2 bokstav b) erstattes 

med fire års erfaring i kontinuerlig luftdyktighet i tillegg til dem som allerede kreves i M.B.902 bokstav b) 

nr. 2 bokstav a). 

c) Vedkommende myndighet skal føre et register over alt personell for inspeksjon av luftdyktighet med nærmere 

opplysninger om alle relevante kvalifikasjoner disse personene har, samt en oversikt over relevant erfaring og 

opplæring innen sikring av kontinuerlig luftdyktighet. 

d) Vedkommende myndighet skal ha tilgang til relevante data i samsvar med M.A.305, M.A.306 og M.A.401 når 

luftdyktighetsinspeksjonen gjennomføres. 

e) Personellet som utfører inspeksjonen av luftdyktighet, skal utstede et 15a-skjema når en tilfredsstillende 

luftdyktighetsinspeksjon er fullført. 
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M.B.903  Avvik 

Når det under undersøkelser av luftfartøyer eller på annet vis avdekkes manglende samsvar med et krav i del M, skal 

vedkommende myndighet treffe følgende tiltak: 

1.  Ved avvik på nivå 1 skal vedkommende myndighet kreve at det treffes egnede korrigerende tiltak før videre 

flyging, og vedkommende myndighet skal umiddelbart treffe tiltak for å tilbakekalle eller midlertidig oppheve 

sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet. 

2.  Ved avvik på nivå 2 skal det korrigerende tiltaket som vedkommende myndighet krever, stå i rimelig forhold til 

avvikets art. 

 _____  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/817 

 

Tillegg I 

Avtale om kontinuerlig luftdyktighet 

1. Når en eier inngår kontrakt med en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet godkjent i henhold til avsnitt A 

kapittel G i dette vedlegg (del M) i samsvar med M.A.201 om utføring av oppgaver knyttet til sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet, skal eieren på anmodning fra vedkommende myndighet sende en kopi av avtalen til vedkommende 

myndighet i registreringsmedlemsstaten når den er undertegnet av begge parter. 

2. Når avtalen utarbeides, skal det tas hensyn til kravene i dette vedlegg (del M), og de undertegnende parters forpliktelser i 

forbindelse med luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet skal angis. 

3. Avtalen skal minst inneholde 

— luftfartøyets registreringsnummer 

— luftfartøytype 

— luftfartøyets serienummer 

— luftfartøyets eier eller registrert leiers navn eller selskapsopplysninger, herunder adressen 

— nærmere opplysninger om organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet godkjent i henhold til avsnitt A 

kapittel G i dette vedlegg (del M), herunder adressen. 

4. Den skal inneholde følgende erklæring: 

«Eieren betror den godkjente organisasjonen sikringen av luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet, utarbeidingen av et 

vedlikeholdsprogram som skal godkjennes av luftdyktighetsmyndighetene i medlemsstaten der luftfartøyet er registrert, 

og organiseringen av luftfartøyets vedlikehold i samsvar med nevnte vedlikeholdsprogram innenfor en godkjent 

organisasjon. 

Etter denne avtale forplikter begge undertegnende parter seg til å oppfylle de respektive forpliktelser i denne avtale. 

Eieren forsikrer etter beste overbevisning at alle opplysninger som gis den godkjente organisasjonen om luftfartøyets 

kontinuerlige luftdyktighet er og vil være korrekte, og at luftfartøyet ikke vil bli endret uten forhåndsgodkjenning fra 

den godkjente organisasjonen. 

Dersom en av de undertegnende parter ikke overholder denne avtale, vil den bli ugyldiggjort. I så fall beholder eieren 

det fulle ansvar for alle oppgaver knyttet til luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet, og eieren påtar seg å underrette 

vedkommende myndigheter i registreringsmedlemsstaten innen to hele uker.» 

5. Når en eier inngår en kontrakt med en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet godkjent i henhold til avsnitt 

A kapittel G i dette vedlegg (del M) i samsvar med M.A.201, skal partenes forpliktelser deles på følgende måte: 

5.1.  Den godkjente organisasjonen plikter å 

1.  sørge for at luftfartøytypen omfattes av organisasjonens godkjenning, 

2.  oppfylle følgende vilkår for å opprettholde luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet: 

a) utarbeide et vedlikeholdsprogram for luftfartøyet, herunder eventuelle allerede utarbeidede pålitelighetsprogrammer, 

b) angi hvilke vedlikeholdsoppgaver (i vedlikeholdsprogrammet) som kan utføres av pilot-eier i henhold til M.A.803 

bokstav c), 

c) påse at luftfartøyets vedlikeholdsprogram godkjennes, 

d) gi en kopi av luftfartøyets vedlikeholdsprogram til eieren når det er godkjent, 

e) påse at det foretas en overgangsinspeksjon med utgangspunkt i luftfartøyets tidligere vedlikeholdsprogram,  
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f) påse at alt vedlikehold utføres av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon, 

g) påse at alle gjeldende luftdyktighetspåbud oppfylles, 

h) påse at alle mangler som oppdages under planlagt vedlikehold eller luftdyktighetsinspeksjon, eller som 

rapporteres av eieren, utbedres av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon, 

i) samordne planlagt vedlikehold, oppfyllelse av luftdyktighetspåbud, utskifting av deler med begrenset levetid og 

krav til inspeksjon av komponenter, 

j) underrette eieren hver gang luftfartøyet skal bringes til en godkjent vedlikeholdsorganisasjon, 

k) administrere all teknisk dokumentasjon, 

l) arkivere all teknisk dokumentasjon, 

3.  påse at alle endringer på luftfartøyet i samsvar med vedlegget (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 er godkjent før 

de gjennomføres, 

4.  påse at alle reparasjoner på luftfartøyet i henhold til vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 er godkjent før 

de gjennomføres, 

5.  underrette vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten hver gang eieren ikke bringer luftfartøyet til den 

godkjente vedlikeholdsorganisasjonen slik den godkjente organisasjonen krever, 

6.  underrette vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten hver gang denne avtalen ikke overholdes, 

7.  påse at inspeksjonen av luftfartøyets luftdyktighet gjennomføres når det er nødvendig, og påse at sertifikatet for 

inspeksjon av luftdyktighet eller en anbefaling utstedes til vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten, 

8.  innen ti dager oversende en kopi av et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet som er utstedt eller forlenget, til 

vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten, 

9.  utføre all hendelsesrapportering som kreves etter gjeldende bestemmelser, 

10.  underrette vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten når en av partene sier opp denne avtalen. 

5.2.  Eieren plikter å 

1.  ha en generell forståelse av det godkjente vedlikeholdsprogrammet, 

2.  ha en generell forståelse av dette vedlegg (del M), 

3.  bringe luftfartøyet til den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen som avtalt med den godkjente organisasjonen på det 

tidspunkt den godkjente organisasjonen har fastsatt, 

4.  ikke endre luftfartøyet uten først å ha rådført seg med den godkjente organisasjonen, 

5.  underrette den godkjente organisasjonen om alt ekstraordinært vedlikehold som er utført uten den godkjente 

organisasjonens kjennskap og kontroll, 

6.  rapportere til den godkjente organisasjonen via loggboken om alle feil som konstateres under driften, 

7.  underrette vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten når en av partene sier opp denne avtalen, 

8.  underrette vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten og den godkjente organisasjonen hver gang 

luftfartøyet blir solgt, 

9.  utføre all hendelsesrapportering som kreves etter gjeldende bestemmelser, 
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10.  underrette den godkjente organisasjonen jevnlig om luftfartøyets flytimer og andre bruksdata, som avtalt med den 

godkjente organisasjonen, 

11.  føre inn sertifikatet for frigivelse for bruk i loggbøkene som nevnt i M.A.803 bokstav d) når vedlikehold utføres av 

pilot-eier, uten å gå utover begrensningene for vedlikeholdsoppgaver angitt i det godkjente vedlikeholdsprogrammet 

som fastsatt i M.A.803 bokstav c), 

12.  underrette den godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet med ansvar for sikring av 

luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet senest 30 dager etter at vedlikehold ved pilot-eier er fullført i samsvar med 

M.A.305 bokstav a). 

 _____  
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Tillegg II 

Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1 

Disse instruksene gjelder bare for bruk av EASA-skjema 1 for vedlikeholdsformål. Se også tillegg I til vedlegg I (del 21) til 

forordning (EU) nr. 748/2012, som omfatter bruk av EASA-skjema 1 for produksjonsformål. 

1. FORMÅL OG BRUK 

1.1.  Sertifikatets hovedformål er å erklære produkter, deler og utstyr (heretter kalt «artikkel (artikler)» luftdyktige etter utført 

vedlikeholdsarbeid. 

1.2.  Det skal fastslås samsvar mellom sertifikatet og artiklene. Utstederen skal beholde et eksemplar av sertifikatet i en form 

som gjør det mulig å verifisere de opprinnelige dataene. 

1.3.  Sertifikatet godtas av mange luftdyktighetsmyndigheter, men dette kan være avhengig av bilaterale avtaler og/eller 

luftdyktighetsmyndighetens retningslinjer. Med «godkjente konstruksjonsdata» menes i dette sertifikatet at de er godkjent 

av luftdyktighetsmyndigheten eller av importstaten. 

1.4.  Sertifikatet er verken en leveringsseddel eller et fraktbrev. 

1.5.  Luftfartøyer skal ikke frigis med dette sertifikatet. 

1.6.  Sertifikatet er ikke en godkjenning for å installere artikkelen på bestemte luftfartøyer, motorer eller propeller, men hjelper 

sluttbrukeren til å fastslå artikkelens godkjenningsstatus med hensyn til luftdyktighet. 

1.7.  Det er ikke tillatt å godkjenne både produksjon og vedlikehold av artikler på samme sertifikat. 

2. GENERELT FORMAT 

2.1.  Sertifikatet skal være i samsvar med det vedlagte formatet, herunder nummereringen av feltene og plasseringen av hvert 

enkelt felt. Størrelsen på det enkelte felt kan imidlertid varieres slik at det passer til den enkelte anvendelse, men ikke så 

mye at sertifikatet blir ugjenkjennelig. 

2.2.  Sertifikatets format skal være liggende, men størrelsen kan økes eller minskes betydelig, forutsatt at sertifikatet er 

gjenkjennelig og leselig. I tvilstilfeller skal vedkommende myndighet rådspørres. 

2.3.  Erklæringene som gjelder brukerens/installatørens ansvar, kan stå enten på forsiden eller på baksiden av skjemaet. 

2.4.  All trykt tekst skal være klar og tydelig slik at den er lett å lese. 

2.5.  Sertifikatet kan enten være forhåndstrykt eller datagenerert, men i begge tilfeller skal linjer og tegn være klare og leselige 

og i samsvar med fastsatt format. 

2.6.  Sertifikatet bør være på engelsk og eventuelt på ett eller flere andre språk. 

2.7.  Opplysningene som skal stå på sertifikatet, kan påføres med skrivemaskin/datamaskin, eller skrives for hånd med 

blokkbokstaver, og skal være lette å lese. 

2.8.  Av klarhetshensyn bør forkortelser begrenses til et minimum. 

2.9.  Gjenværende plass på sertifikatets bakside kan brukes av utstederen til eventuelle tilleggsopplysninger, men kan ikke 

inneholde noen sertifiseringserklæring. Dersom baksiden av sertifikatet brukes, skal det henvises til dette i relevant felt på 

forsiden av sertifikatet. 

3. KOPIER 

3.1.  Det er ingen begrensning med hensyn til det antall kopier av sertifikatet som kan sendes til kunder eller beholdes av 

utstederen.  
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4. FEIL I ET SERTIFIKAT 

4.1.  Dersom en sluttbruker finner feil i et sertifikat, skal sluttbrukeren underrette utstederen skriftlig om feilene. Utstederen 

kan utstede et nytt sertifikat bare dersom feilen(e) kan kontrolleres og rettes. 

4.2.  Det nye sertifikatet skal ha et nytt sporingsnummer og ny underskrift og dato. 

4.3.  Anmodningen om et nytt sertifikat kan etterkommes uten at artiklenes tilstand kontrolleres på nytt. Det nye sertifikatet er 

ikke en erklæring om gjeldende tilstand, og det skal i felt 12 vises til det forrige sertifikatet ved følgende erklæring: 

«Dette sertifikatet er en rettelse av feilen(e) i felt [sett inn nr. på felt som er rettet] i sertifikatet [sett inn opprinnelig 

sporingsnummer] datert [sett inn opprinnelig utstedelsesdato] og omfatter ikke samsvar/tilstand/frigivelse for bruk». 

Begge sertifikatene skal oppbevares i den perioden som gjelder for oppbevaring av det første sertifikatet. 

5. UTSTEDERS UTFYLLING AV SERTIFIKATET 

Felt 1 Godkjennende vedkommende myndighet / stat 

Angi navn og stat for vedkommende myndighet som har godkjent utstedelsen av sertifikatet. Når vedkommende myndighet er 

Byrået, skal det bare settes «EASA». 

Felt 2 Overskrift for EASA-skjema 1 

«SERTIFIKAT FOR GODKJENT FRIGIVELSE 

EASA-SKJEMA 1» 

Felt 3 Skjemaets sporingsnummer 

I dette feltet skal det stå et entydig nummer produsert ved nummereringssystemet/-prosedyren hos organisasjonen angitt i felt 4. 

Nummeret kan bestå av både bokstaver og tall. 

Felt 4 Organisasjonens navn og adresse 

Sett inn fullt navn og adresse for den godkjente organisasjonen (se EASA-skjema 3) som godkjenner arbeidet som omfattes av 

sertifikatet. Logoer osv. er tillatt dersom de får plass innenfor feltet. 

Felt 5 Arbeidsordre/kontrakt/faktura 

Sett inn arbeidsordre-, kontrakt- eller fakturanummer eller tilsvarende referansenummer for å gjøre sporing enkelt for kunden. 

Felt 6 Artikkel 

Sett hver artikkel på en egen linje og nummerer linjene dersom skjemaet gjelder flere artikler. Dette feltet muliggjør enkel 

krysshenvisning til Merknader i felt 12. 

Felt 7 Beskrivelse 

Sett inn navn på eller beskrivelse av artikkelen. Betegnelsen som brukes i anvisningene om kontinuerlig luftdyktighet eller 

vedlikeholdsdata (f.eks. illustrert delekatalog, luftfartøyets vedlikeholdshåndbok, servicebulletin, komponentens vedlike-

holdshåndbok), skal fortrinnsvis benyttes. 

Felt 8 Delenummer 

Sett inn delenummeret slik det framkommer på artikkelen eller etiketten/emballasjen. For motorer eller propeller kan 

typebetegnelsen brukes. 

Felt 9 Antall 

Angi antall artikler. 
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Felt 10 Serienummer 

Dersom artikkelen i henhold til regelverket skal identifiseres med et serienummer, settes dette inn her. Eventuelle andre 

serienumre som ikke er påbudt, kan også angis her. Dersom artikkelen ikke har noe serienummer, fylles feltet ut med «N/A». 

Felt 11 Status/arbeid 

Nedenfor beskrives de oppføringene som er tillatt i felt 11. Bare én av oppføringene skal brukes – dersom mer enn én er 

relevant, skal den brukes som best beskriver det meste av det arbeidet som er utført og/eller status for artikkelen. 

(i) Ettersyn . En prosess som sikrer at artikkelen er helt i samsvar med gjeldende krav til service 

som angitt i anvisningene om kontinuerlig luftdyktighet utstedt av innehaveren av 

typesertifikatet eller av utstyrets produsent, eller i data myndigheten har godkjent 

eller godtatt. Artikkelen skal minst ha vært demontert, rengjort, inspisert, om 

nødvendig reparert, montert på nytt og testet i samsvar med dataene angitt ovenfor. 

(ii) Reparert . Utbedring av feil i henhold til en gjeldende standard(1). 

(iii) Inspisert/testet . Undersøkelse, måling osv. i samsvar med en gjeldende standard(1) (f.eks. visuell 

inspeksjon, funksjonstesting, prøving i prøvingsbenk osv.). 

(iv) Endret . Endring av en artikkel for å oppnå samsvar med en gjeldende standard(1). 

(1) Med gjeldende standard menes en produksjons-/konstruksjons-/vedlikeholds-/kvalitetsstandard, -metode, -teknikk eller -praksis som er 

godkjent eller akseptert av vedkommende myndighet. Den gjeldende standarden skal beskrives i felt 12. 

Felt 12 Merknader 

Beskriv arbeidet angitt i felt 11, enten direkte eller ved henvisning til underlagsdokumentasjon, slik at brukeren eller installatøren 

skal kunne treffe beslutning om artiklenes luftdyktighet i forbindelse med det arbeidet som sertifiseres. Om nødvendig kan et eget 

ark brukes og henvises til i EASA-skjema 1. For hver opplysning skal det klart angis hvilken artikkel i felt 6 det gjelder. 

Eksempler på opplysninger som skal settes inn i felt 12: 

i) Vedlikeholdsdataene som er brukt, herunder revisjonsstatus og referanse. 

ii) Luftdyktighetspåbud eller servicebulletiner som er etterkommet. 

iii) Reparasjoner som er utført. 

iv) Endringer som er utført. 

v) Reservedeler som er installert. 

vi) Status for deler med begrenset levetid. 

vii) Avvik fra kundens arbeidsordre. 

viii) Frigivelseserklæringer for å oppfylle en utenlandsk sivil luftfartsmyndighets vedlikeholdskrav. 

ix) Opplysninger som er nødvendige ved mangelfull forsendelse eller ny montering etter levering. 

x) For vedlikeholdsorganisasjoner godkjent i henhold til kapittel F i vedlegg I (del M), erklæringen om frigivelse for bruk for 

en komponent omhandlet i M.A.613: 

«Det bekreftes at med mindre annet er angitt i dette feltet, er arbeidet angitt i felt 11 og beskrevet i dette feltet, utført i 

samsvar med kravene i avsnitt A kapittel F i vedlegg I (del M) til forordning (EU) nr. 1321/2014, og at artikkelen anses 

som klar for frigivelse for bruk når det gjelder dette arbeidet. DETTE ER IKKE EN FRIGIVELSE I HENHOLD TIL VEDLEGG 

II (del 145) TIL FORORDNING (EU) Nr. 1321/2014.» 
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Dersom opplysningene skrives ut fra et elektronisk EASA-skjema 1, skal eventuelle data som ikke passer i andre felt, skrives 

her. 

Felt 13a–13e 

Alminnelige krav til felt 13a–13e: Brukes ikke til frigivelse etter vedlikehold. Disse feltene skal skyggelegges, gjøres mørkere 

eller markeres på annen måte for å hindre at de brukes utilsiktet eller uten tillatelse. 

Felt 14a 

Kryss av i relevant(e) rute(r) for å angi hvilke bestemmelser som gjelder for det fullførte arbeidet. Dersom det krysses av i ruten 

«andre bestemmelser angitt i felt 12», må øvrige luftdyktighetsmyndigheters bestemmelser angis i felt 12. Minst én av rutene 

må krysses av, men begge kan krysses av ved behov. 

For alt vedlikehold utført av vedlikeholdsorganisasjoner godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel F i vedlegg I (del M) til 

forordning (EU) nr. 1321/2014, skal det krysses av i ruten «andre bestemmelser angitt i felt 12» og erklæringen om sertifikatet 

for frigivelse for bruk angis i felt 12. I så fall er sertifiseringserklæringen «med mindre annet er angitt i dette felt» beregnet på 

følgende tilfeller: 

a) Vedlikeholdet kunne ikke fullføres. 

b) Vedlikeholdet avvek fra den standard som kreves i vedlegg I (del M). 

c) Vedlikeholdet ble utført i samsvar med et annet krav enn det som er angitt i vedlegg I (del M). I så fall skal de særlige 

nasjonale bestemmelsene angis i felt 12. 

For alt vedlikehold utført av vedlikeholdsorganisasjoner godkjent i samsvar med avsnitt A i vedlegg II (del 145) til forordning 

(EU) nr. 1321/2014, er ruten «med mindre annet er angitt i felt 12» beregnet på følgende tilfeller: 

a) Vedlikeholdet kunne ikke fullføres. 

b) Vedlikeholdet avvek fra den standard som kreves i vedlegg II (del 145). 

c) Vedlikeholdet ble utført i samsvar med et annet krav enn det som er angitt i vedlegg II (del 145). I så fall angis de særlige 

nasjonale bestemmelsene i felt 12. 

Felt 14b Godkjent underskrift 

Dette feltet skal fylles ut med underskriften til en bemyndiget person. Bare personer som uttrykkelig er bemyndiget i henhold til 

vedkommende myndighets regler og retningslinjer, har tillatelse til å undertegne i dette feltet. Et entydig nummer som 

identifiserer den bemyndigede personen, kan legges til for å lette identifiseringen. 

Felt 14c Referansenummer for sertifikatet/godkjenningen 

Sett inn sertifikatets/godkjenningens nummer/referanse. Nummeret eller referansen tildeles av vedkommende myndighet. 

Felt 14d Navn 

Navnet på personen som undertegner i felt 14b, settes inn her i en leselig form. 

Felt 14e Dato 

Sett inn datoen da felt 14b undertegnes, i følgende format: dd = to tall for dagen, mmm = de første tre bokstavene i måneden, 

yyyy = fire tall for årstallet. 

Brukerens/installatørens ansvar 

Sett inn følgende erklæring i sertifikatet for å underrette sluttbrukere om at de ikke fritas for sitt ansvar i forbindelse med 

installasjon og bruk av artikler som skjemaet gjelder: 

«DETTE SERTIFIKATET GIR IKKE UTEN VIDERE TILLATELSE TIL Å INSTALLERE. 
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DERSOM BRUKEREN/INSTALLATØREN UTFØRER ARBEID I SAMSVAR MED BESTEMMELSER GITT AV EN ANNEN 

LUFTDYKTIGHETSMYNDIGHET ENN DEN SOM ER ANGITT I FELT 1, ER DET SVÆRT VIKTIG AT BRUKEREN/ 

INSTALLATØREN SIKRER AT VEDKOMMENDES LUFTDYKTIGHETSMYNDIGHET GODTAR ARTIKLER FRA LUFTDYK-

TIGHETSMYNDIGHETEN ANGITT I FELT 1. 

ERKLÆRINGEN I FELT 13A OG 14A ER IKKE EN INSTALLASJONSSERTIFISERING. DE REGISTRERTE VEDLIKEHOLDS-

OPPLYSNINGENE FOR LUFTFARTØYET SKAL UNDER ENHVER OMSTENDIGHET INNEHOLDE EN INSTALLASJONS-

SERTIFISERING SOM ER UTSTEDT AV BRUKEREN/INSTALLATØREN I SAMSVAR MED NASJONALE REGLER, FØR 

FLYGING KAN FINNE STED.» 
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1. Godkjennende vedkommende myndighet / stat 2. SERTIFIKAT FOR GODKJENT FRIGIVELSE 

EASA-SKJEMA 1 

3.  Skjemaets sporingsnummer 

4. Organisasjonens navn og adresse: 5.  Arbeidsordre/Kontrakt/Faktura 

6.  Artikkel 7. Beskrivelse 8. Delenr. 9. Antall 10. Serienummer 11. Status/Arbeid 

      

12. Merknader 

13a. Det bekreftes at artiklene angitt ovenfor er produsert i samsvar med 

 godkjente konstruksjonsdata og er i driftssikker stand 

 ikke-godkjente konstruksjonsdata angitt i felt 12 

14a.  del 145.A.50 Frigivelse for bruk  Andre bestemmelser angitt i felt 12 

Det bekreftes at med mindre annet er angitt i felt 12, er arbeidet angitt i felt 11 og beskrevet i 

felt 12, utført i samsvar med del 145, og at artiklene anses som klare for frigivelse for bruk når det 

gjelder dette arbeidet. 

13b. Underskrift etter fullmakt 13c. Godkjennings-/fullmaktsnummer 14b. Underskrift etter fullmakt 14c. Referansenr. for sertifikatet/ 

godkjenningen 

13d. Navn 13e. Dato (dd mmm åååå) 14d. Navn 14e. Dato (dd mmm åååå) 

BRUKERENS/INSTALLATØRENS ANSVAR 

Dette sertifikatet gir ikke uten videre tillatelse til å installere artikkelen/artiklene. 

Dersom brukeren/installatøren utfører arbeid i samsvar med bestemmelser gitt av en annen luftdyktighetsmyndighet enn den som er angitt i felt 1, er det svært viktig at brukeren/installatøren sikrer at 

vedkommendes luftdyktighetsmyndighet godtar artikler fra luftdyktighetsmyndigheten angitt i felt 1. 

Erklæringen i felt 13a og 14a er ikke en installasjonssertifisering. De registrerte vedlikeholdsopplysningene for luftfartøyet skal under enhver omstendighet inneholde en installasjonssertifisering som er 

utstedt av brukeren/installatøren i samsvar med nasjonale regler, før flyging kan finne sted. 

EASA-skjema 1 – MF/145 utgave 2. 

 _____  
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Tillegg III 

Sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet — EASA-skjema 15 

[MEDLEMSSTAT] 

Medlemsstat i Den europeiske union(*) 

SERTIFIKAT FOR INSPEKSJON AV LUFTDYKTIGHET 

ARC-referanse: .......................... 

I henhold til gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 har følgende organisasjon for sikring av 
kontinuerlig luftdyktighet, som er godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel G i vedlegg I (avdeling M) til kommisjonsforordning 
(EF) nr. 2042/2003, 

[GODKJENT ORGANISASJONS NAVN OG ADRESSE] 

Godkjenningsreferanse: [MEDLEMSSTATSKODE]. MG. [NNNN]. 

utført inspeksjon av luftdyktighet i samsvar med M.A.710 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 av følgende 
luftfartøy: 

Luftfartøyets produsent:  ................................................................................................................................................................  

Produsentens betegnelse: .............................................................................................................................................................  

Luftfartøyets registreringsnummer:  ................................................................................................................................................  

Luftfartøyets serienummer:  ...........................................................................................................................................................  

og dette luftfartøyet anses som luftdyktig på inspeksjonstidspunktet. 

Utstedelsesdato:  ..............................................................  Utløpsdato: ............................................................................  

Underskrift:  ......................................................................  Fullmakt nr.:  ..........................................................................  

1. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året vært i et kontrollert miljø i samsvar med M.A.901 i vedlegg I til kommisjons-
forordning (EF) nr. 2042/2003. Luftfartøyet anses som luftdyktig på utstedelsestidspunktet. 

Utstedelsesdato:  ..............................................................   Utløpsdato: ............................................................................  

Underskrift:  ......................................................................   Fullmakt nr.:  ..........................................................................  

Selskapets navn:  ..............................................................   Godkjenningsreferanse:  ........................................................  

2. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året vært i et kontrollert miljø i samsvar med M.A.901 i vedlegg I til kommisjons-
forordning (EF) nr. 2042/2003. Luftfartøyet anses som luftdyktig på utstedelsestidspunktet. 

Utstedelsesdato:  ..............................................................   Utløpsdato: ............................................................................  

Underskrift:  ......................................................................   Fullmakt nr.:  ..........................................................................  

Selskapets navn:  ..............................................................   Godkjenningsreferanse:  ........................................................  

EASA-skjema 15b utgave 3 

  

(*)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU.  
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[MEDLEMSSTAT] 

Medlemsstat i Den europeiske union(*) 

SERTIFIKAT FOR INSPEKSJON AV LUFTDYKTIGHET 

ARC-referanse: .......................... 

I henhold til gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 bekrefter [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I 
MEDLEMSSTATEN] at følgende luftfartøy: 

Luftfartøyets produsent:  .................................................................................................................................................................  

Produsentens betegnelse: ..............................................................................................................................................................  

Luftfartøyets registreringsnummer:  .................................................................................................................................................  

Luftfartøyets serienummer:  ............................................................................................................................................................  

anses som luftdyktig på inspeksjonstidspunktet. 

Utstedelsesdato:  ..............................................................  Utløpsdato: ............................................................................  

Underskrift:  ......................................................................  Fullmakt nr.:  ..........................................................................  

1. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året vært i et kontrollert miljø i samsvar med M.A.901 i vedlegg I til kommisjons-
forordning (EF) nr. 2042/2003. Luftfartøyet anses som luftdyktig på utstedelsestidspunktet. 

Utstedelsesdato:  ..............................................................   Utløpsdato: ............................................................................  

Underskrift:  ......................................................................   Fullmakt nr.:  ..........................................................................  

Selskapets navn:  ..............................................................   Godkjenningsreferanse:  ........................................................  

2. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året vært i et kontrollert miljø i samsvar med M.A.901 i vedlegg I til kommisjons-
forordning (EF) nr. 2042/2003. Luftfartøyet anses som luftdyktig på utstedelsestidspunktet. 

Utstedelsesdato:  ..............................................................   Utløpsdato: ............................................................................  

Underskrift:  ......................................................................   Fullmakt nr.:  ..........................................................................  

Selskapets navn:  ..............................................................   Godkjenningsreferanse:  ........................................................  

EASA-skjema 15a utgave 3. 

 _____  

  
(*)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU. 
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Tillegg IV 

Klasse- og rettighetssystem for godkjenning av vedlikeholdsorganisasjoner omhandlet i kapittel F i vedlegg I 

(Del M) og i vedlegg II (Del 145) 

1.  Bortsett fra det som ellers er fastsatt for de minste organisasjonene i nr. 12, inneholder tabellen i nr. 13 standardsystemet 

for godkjenning av vedlikeholdsorganisasjoner i henhold til kapittel F i vedlegg I (del M) og i vedlegg II (del 145). En 

organisasjon skal gis en godkjenning som strekker seg fra én enkelt klasse og rettighet med begrensninger til alle klasser 

og rettigheter med begrensninger. 

2.  I tillegg til tabellen i nr. 13 kreves det at den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen angir sitt arbeidsomfang i vedlike-

holdsorganisasjonens håndbok. Se også nr. 11. 

3.  Innenfor den eller de godkjenningsklassene og rettighetene som er gitt av vedkommende myndighet, defineres de nøyaktige 

grensene for godkjenningen ved arbeidsomfanget angitt i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok. Det er derfor svært viktig at 

godkjenningsklassen(e) og rettigheten(e) stemmer overens med organisasjonens arbeidsomfang. 

4. En klasserettighet i kategori A innebærer at den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen kan utføre vedlikehold på 

luftfartøyet og alle komponenter (herunder motorer og/eller hjelpeaggregater (APU-er)) i samsvar med luftfartøyets 

vedlikeholdsdata eller, etter avtale med vedkommende myndighet, i samsvar med komponentens vedlikeholdsdata, men 

bare når komponentene er montert på luftfartøyet. En slik A-klassifisert vedlikeholdsorganisasjon kan imidlertid fjerne en 

komponent midlertidig for vedlikehold for å gi bedre tilgang til komponenten, med mindre fjerningen fører til behov for 

ytterligere vedlikehold som ikke er berettiget etter bestemmelsene i dette nummer. Kontrollprosedyren for dette skal være 

beskrevet i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok og skal godkjennes av vedkommende myndighet. Avsnittet om 

begrensninger angir omfanget av vedlikeholdet og viser dermed godkjenningens omfang. 

5. En klasserettighet i kategori B innebærer at den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen kan utføre vedlikehold på umonterte 

motorer og/eller APU-er og på motor- og/eller APU-komponenter i samsvar med vedlikeholdsdata for motor og/eller APU 

eller, etter avtale med vedkommende myndighet, i samsvar med komponentens vedlikeholdsdata, men bare når komponentene 

er montert på luftfartøy og/eller APU. En slik B-klassifisert vedlikeholdsorganisasjon kan imidlertid fjerne en komponent 

midlertidig for vedlikehold for å gi bedre tilgang til komponenten, med mindre fjerningen fører til behov for ytterligere 

vedlikehold som ikke er berettiget etter bestemmelsene i dette nummer. Avsnittet om begrensninger angir omfanget av 

vedlikeholdet og viser dermed godkjenningens omfang. En vedlikeholdsorganisasjon godkjent med en klasserettighet i 

kategori B kan også utføre vedlikehold på en installert motor ved «basevedlikehold» og «linjevedlikehold» forutsatt at det 

finnes en kontrollprosedyre i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok, som skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

Arbeidsomfanget i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok skal innbefatte slik virksomhet dersom den er tillatt av 

vedkommende myndighet. 

6. En klasserettighet i kategori C innebærer at den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen kan utføre vedlikehold på umonterte 

komponenter (unntatt motorer og APU-er) beregnet på montering på luftfartøy eller motor/APU. Avsnittet om begrensninger 

angir omfanget av vedlikeholdet og viser dermed godkjenningens omfang. En vedlikeholdsorganisasjon med en klasserettighet 

i kategori C kan også utføre vedlikehold på en montert komponent ved basevedlikehold og linjevedlikehold eller ved et anlegg 

for vedlikehold av motor/APU forutsatt at det finnen en kontrollprosedyre i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok, som skal 

godkjennes av vedkommende myndighet. Arbeidsomfanget i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok skal innbefatte slik 

virksomhet dersom den er tillatt av vedkommende myndighet. 

7. En klasserettighet i kategori D er en uavhengig klasserettighet som ikke nødvendigvis er knyttet til et bestemt luftfartøy, en 

bestemt motor eller en annen komponent. Kategorien D1 — ikke-destruktiv testing (Non-Destruktive Testing, NDT) er bare 

nødvendig for en godkjent vedlikeholdsorganisasjon som utfører NDT som en særskilt oppgave for en annen organisasjon. En 

vedlikeholdsorganisasjon godkjent med en klasserettighet i kategori A, B eller C kan utføre NDT på produkter den 

vedlikeholder uten å måtte ha en klasserettighet i kategori D1, forutsatt at vedlikeholdsorganisasjonens håndbok inneholder 

prosedyrer for NDT. 

8.  Når det gjelder vedlikeholdsorganisasjoner som er godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145), deles klasserettighet i 

kategori A videre inn i «basevedlikehold» eller «linjevedlikehold». En slik organisasjon kan godkjennes enten for 

«basevedlikehold» eller «linjevedlikehold» eller for begge. Merk at et «linjeanlegg» som befinner seg ved et hovedbaseanlegg, 

krever godkjenning for «linjevedlikehold». 

9.  Avsnittet om begrensninger er beregnet på å gi vedkommende myndigheter fleksibilitet til å tilpasse godkjenningen til en 

bestemt organisasjon. Rettigheter skal framgå av godkjenningen bare når de er tilstrekkelig begrenset. Tabellen omhandlet 

i nr. 13 angir de typene begrensninger som er mulige. Selv om vedlikehold er oppført sist i hver klasserettighet, kan det 
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godtas at det legges vekt på vedlikeholdsoppgaven snarere enn på luftfartøy- eller motortypen eller på produsenten dersom 

dette egner seg bedre for organisasjonen (et eksempel kan være installasjon og vedlikehold av avionikksystemer). En slik 

angivelse i avsnittet om begrensninger angir at vedlikeholdsorganisasjonen er godkjent til å utføre vedlikehold til og med 

denne særlige typen/oppgaven. 

10.  Når det vises til serie, type og gruppe i avsnittet om begrensninger for klasse A og B, betyr serie en bestemt typeserie som 

Airbus 300, 310 eller 319, Boeing 737-300-serien, RB211-524-serien, Cessna 150, Cessna 172, Beech 55-serien eller 

Continental O-200-serien osv.; type betyr en bestemt type eller modell som Airbus 310-240-typen, RB 211-524 B4-typen 

eller Cessna 172RG-typen; et hvilket som helst antall serier eller typer kan angis; gruppe betyr for eksempel et Cessna 

enmotors luftfartøy med stempelmotor eller Lycoming stempelmotorer uten turbolading osv. 

11.  Når det brukes en lengre liste over egenskaper og denne kan være gjenstand for hyppige endringer, kan endringene være i 

samsvar med den indirekte prosedyren for godkjenning omhandlet i M.A.604 bokstav c) og M.B.606 bokstav c) eller 

145.A.70 bokstav c) og 145.B.40, alt etter hva som er relevant. 

12. En vedlikeholdsorganisasjon som sysselsetter bare én person til både å planlegge og utføre alt vedlikehold, kan bare ha 

godkjenning for et begrenset antall rettigheter. De høyeste tillatte grensene er: 

KLASSE RETTIGHET BEGRENSNING 

LUFTFARTØYER A2-FLY OPPTIL 5 700 KG STEMPELMOTOR INNTIL HØYST  

5 700 KG 

LUFTFARTØYER A3-HELIKOPTRE ENMOTORS STEMPELMOTOR INNTIL 

HØYST 3 175 KG 

LUFTFARTØYER ANDRE A4-LUFTFARTØYER ENN A1, 

A2 OG A3 

INGEN BEGRENSNING 

MOTORER B2-STEMPEL MINDRE ENN 450 HK 

KOMPONENTER MED ANDRE KLASSE-

RETTIGHETER ENN HELE MOTORER 

ELLER APU-er 

C1–C22 I HENHOLD TIL LISTE OVER EGEN-

SKAPER 

SPESIALISERT D1 NDT NDT-METODE(R) SKAL ANGIS 

 Det bemerkes at omfanget av organisasjonens godkjenning kan begrenses ytterligere av vedkommende myndighet avhengig 

av den berørte organisasjonens kapasitet. 

13.  Tabell 

KLASSE RETTIGHET BEGRENSNING BASE LINJE 

LUFTFARTØY A1-fly over 5 700 kg [Rettighet forbeholdt vedlikeholds-

organisasjoner godkjent i samsvar med 

vedlegg II (del 145)] 

[Flyprodusent, -gruppe, -serie, -type og/ 

eller vedlikeholdsoppgaver skal angis] 

Eksempel: Airbus A320-serien 

[JA/NEI]* [JA/NEI]* 

A2-fly opptil 5 700 kg [Flyprodusent, -gruppe, -serie, -type og/ 

eller vedlikeholdsoppgaver skal angis] 

Eksempel: DHC-6 Twin Otter-serien 

[JA/NEI]* [JA/NEI]* 
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KLASSE RETTIGHET BEGRENSNING BASE LINJE 

 A3-helikoptre [Helikopterprodusent, -gruppe, -serie,  

-type og/eller vedlikeholdsoppgave(r) 

skal angis] 

Eksempel: Robinson R44 

[JA/NEI]* [JA/NEI]* 

Andre A4-luftfartøyer enn 

A1, A2 og A3 

[Luftfartøyserie eller -type og/eller 

vedlikeholdsoppgave(r) skal angis] 

[JA/NEI]* [JA/NEI]* 

MOTORER B1-turbin [Motorserie eller -type og/eller vedlikeholdsoppgave(r) skal angis] 

Eksempel: PT6A-serien 

B2-stempel [Motorens produsent eller motorgruppe, -serie eller -type og/eller 

vedlikeholdsoppgave(r) skal angis] 

B3  APU [Motorens produsent eller motorserie eller -type og/eller vedlike-

holdsoppgave(r) skal angis] 

ANDRE KOMPONEN-

TER ENN HELE 

MOTORER ELLER 

APU-er 

C1  Klimaanlegg og trykk [Luftfartøytype eller -produsent, komponentprodusent eller den aktuelle 

komponenten skal angis, og/eller det skal krysshenvises til en liste over 

egenskaper i håndboken og/eller vedlikeholdsoppgaven(e)] 

Eksempel: PT6A-drivstoffregulering 

C2  Automatisk flyging 

C3 Kommunikasjon og 

navigasjon 

C4  Dører — luker 

C5  Strømforsyning og lys 

C6  Utstyr 

C7  Motor — APU 

C8  Styreinnretninger 

C9  Drivstoff 

C10  Helikopter — rotorer 

C11 Helikopter — trans 

C12  Hydraulikk 

C13  Instrumenter 

C14  Understell 

C15  Oksygen 

C16  Propeller 

C17  Pneumatikk og vakuum 

C18  Beskyttelse mot is/regn/ 

brann 

C19  Vinduer 

C20  Strukturelt 
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KLASSE RETTIGHET BEGRENSNING BASE LINJE 

 C21  Ballastvann    

 C22  Økt framdrift    

SPESIALTJENESTER D1  Ikke-destruktiv testing 

(NDT) 

[Relevant(e) NDT-metode(r) skal angis] 
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Tillegg V 

Godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon omhandlet i kapittel F i vedlegg I (Del M) 

Side 1 av 2 

[MEDLEMSSTAT(*)] 

Medlemsstat i Den europeiske union(**) 

GODKJENNINGSSERTIFIKAT FOR VEDLIKEHOLDSORGANISASJON 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].MF.[XXXX] 

I henhold til gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 og 
på vilkårene nedenfor sertifiserer [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] herved 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

som vedlikeholdsorganisasjon i samsvar med avsnitt A kapittel F i vedlegg I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003, godkjent til 
å utføre vedlikehold på produktene, delene og utstyret oppført i vedlagte godkjenningsskjema og til å utstede tilhørende 
sertifikater for frigivelse for bruk ved bruk av ovennevnte referanser. 

VILKÅR: 

1. Denne godkjenningen er begrenset til det som er angitt i avsnittet om arbeidsomfang i den godkjente vedlikeholdsorgani-
sasjonens håndbok omhandlet i avsnitt A kapittel F i vedlegg I (del M). 

2. Denne godkjenningen krever at prosedyrene angitt i den godkjente vedlikeholdsorganisasjonens håndbok overholdes. 

3. Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen overholder bestemmelsene i vedlegg I 
(del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

4. Forutsatt at ovennevnte vilkår er oppfylt, har denne godkjenningen ubegrenset varighet, med mindre godkjenningen 
tidligere er gitt avkall på, erstattet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

Dato for første utstedelse:  .............................................................................................................................................................  

Dato for denne revisjonen:  ............................................................................................................................................................  

Revisjonsnr.:  .................................................................................................................................................................................  

Underskrift:  ...................................................................................................................................................................................  

For vedkommende myndighet: [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] 

EASA-skjema 3-MF utgave 2 

  
(*)  eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU eller EASA.  
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Side 2 av 2 

GODKJENNINGSSKJEMA FOR VEDLIKEHOLDSORGANISASJON 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)] MF.XXXX 

Organisasjon: [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

KLASSE RETTIGHET BEGRENSNING 

LUFTFARTØY(**) (***) (***) 

(***) (***) 

MOTORER(**) (***) (***) 

(***) (***) 

ANDRE KOMPONENTER 
ENN HELE MOTORER OG 
APU-ER(**) 

(***) (***) 

(***) (***) 

(***) (***) 

(***) (***) 

(***) (***) 

(***) (***) 

SPESIALISERTE 
TJENESTER(**) 

(***) (***) 

(***) (***) 

Denne godkjenningen en begrenset til produkter, deler, utstyr og virksomhet angitt i avsnittet om arbeidsomfang i den godkjente 
vedlikeholdsorganisasjonens håndbok. 

Referanse til vedlikeholdsorganisasjons håndbok: ........................................................................................................................  

Dato for første utstedelse:  ............................................................................................................................................................  

Dato for siste godkjente revisjon:  ........................................................  Revisjonsnr.:  ...................................................................  

Underskrift:  ...................................................................................................................................................................................  

For vedkommende myndighet: [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] 

EASA-skjema 3-MF utgave 2 

 ____  

  
(*)  eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Stryk det som organisasjonen ikke er godkjent for. 
(***)  Fyll ut med relevant rettighet og begrensning. 
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Tillegg VI 

Godkjenning av organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet omhandlet i kapittel G i vedlegg I (Del M) 

[MEDLEMSSTAT](*) 

Medlemsstat i Den europeiske union(**) 

GODKJENNINGSSERTIFIKAT FOR ORGANISASJON FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)] MG.XXXX (ref. AOC XX.XXXX) 

I henhold til gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 og 
på vilkårene nedenfor sertifiserer [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] herved 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

som en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet i samsvar med avsnitt A kapittel G i vedlegg I (del M) til forordning 
(EF) nr. 2042/2003 godkjent til å sikre kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyene oppført i vedlagte godkjenningsskjema og, når 
det er fastsatt, utstede anbefalinger og sertifikater for inspeksjon av luftdyktighet etter en inspeksjon av luftdyktighet som angitt i 
M.A.710 i vedlegg I (del M) og, når det er fastsatt, utstede flygetillatelser som angitt i M.A.711 bokstav c) i vedlegg I (del M) til 
samme forordning. 

VILKÅR 

1. Denne godkjenningen er begrenset til det som er angitt i avsnittet om godkjenningens omfang i den godkjente håndboken 
for sikring av kontinuerlig luftdyktighet omhandlet i avsnitt A kapittel G i vedlegg I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

2. Denne godkjenningen krever at prosedyrene som er angitt i den godkjente håndboken for sikring av kontinuerlig 
luftdyktighet i vedlegg I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003, overholdes. 

3. Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet overholder 
bestemmelsene i vedlegg I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

4. Når organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet under sitt kvalitetssystem setter bort tjenesten til én eller flere 
organisasjoner, er denne godkjenningen fortsatt gyldig under forutsetning av at organisasjonene oppfyller sine gjeldende 
kontraktsmessige forpliktelser. 

5. Forutsatt at vilkår 1–4 ovenfor oppfylt, er denne godkjenningen fortsatt gyldig og har ubegrenset varighet, med mindre 
godkjenningen tidligere er gitt avkall på, erstattet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

Dersom dette skjemaet også benyttes for innehavere av godkjenningssertifikater for luftfartsselskap (Air Operator 
Certificate — AOC), skal AOC-nummeret tilføyes referansen i tillegg til standardnummeret, og vilkår 5 skal erstattes med 
følgende tilleggsvilkår: 

6. Denne godkjenningen gir ikke tillatelse til å bruke de typene luftfartøy som er omhandlet i nr. 1. Tillatelse til å bruke 
luftfartøyer gis ved godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap (AOC). 

7. Opphør, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av AOC vil automatisk ugyldiggjøre gjeldende godkjenning for de 
luftfartøyregistreringene som er angitt i AOC, med mindre vedkommende myndighet uttrykkelig fastsetter noe annet. 

8. Forutsatt at vilkårene over er oppfylt, er denne godkjenningen fortsatt gyldig og har ubegrenset varighet, med mindre 
godkjenningen tidligere er gitt avkall på, erstattet, opphevet midlertidig eller tilbakekalt. 

Dato for første utstedelse:  .............................................................................................................................................................  

Underskrift:  ...................................................................................................................................................................................  

Dato for denne revisjonen:  ..............................................................  Revisjonsnr.:  .......................................................................  

For vedkommende myndighet: [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] 

Side ……… av ……… 
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Side 2 av 2 

GODKJENNINGSSKJEMA FOR ORGANISASJON FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)] MG.XXXX 

(ref. AOC XX.XXXX) 

Organisasjon: [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

Luftfartøytype/-serie/-gruppe 
Godkjent for inspeksjon 

av luftdyktighet 
Godkjent for å utstede 

flygetillatelse 
Organisasjon(er) som arbeider under kvalitetssystem 

 [JA/NEI](***) [JA/NEI](***)  

 [JA/NEI](***) [JA/NEI](***)  

 [JA/NEI](***) [JA/NEI](***)  

 [JA/NEI](***) [JA/NEI](***)  

Dette godkjenningsskjemaet er begrenset til det som er angitt i avsnittet om godkjenningens omfang i håndboken for sikring av 
kontinuerlig luftdyktighet, avsnitt  ...................................................................................................................................................  

Referanse til håndbok for sikring av kontinuerlig luftdyktighet:  ......................................................................................................  

Dato for første utstedelse:  ............................................................................................................................................................  

Underskrift:  ...................................................................................................................................................................................  

Dato for siste revisjon:  ...........................................................  Revisjonsnr.:  .................................................................................  

For vedkommende myndighet: [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] 

EASA-skjema 14 utgave 3 

 ____  

_______________________ 
(*)  eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU eller EASA. 
(***)  Stryk det som organisasjonen ikke er godkjent for. 
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Tillegg VII 

Kompliserte vedlikeholdsoppgaver 

De kompliserte vedlikeholdsoppgavene nevnt i M.A.502 bokstav d) nr. 3, M.A.801 bokstav b) nr. 2 og M.A.801 bokstav c) 

består av følgende: 

1.  Endring, reparasjon eller utskifting ved å nagle, lime, laminere eller sveise fast en av følgende deler av flyskroget: 

a) en kassebjelke, 

b) en avstiver eller tverrprofil på en vinge, 

c) en vingebjelke, 

d) en vingebjelkeflens, 

e) et element på en fagverksbjelke, 

f) tverrstaven på en bjelke, 

g) et element på en kjøl eller kam på et sjøflyskrog eller en flottør, 

h) en trykkbelastet profil av bølgeplate på en vinge- eller haleflate, 

i) et hovedspant på en vinge, 

j) en avstiver for en vinge- eller haleflate, 

k) et motorfeste, 

l) en langsgående bjelke eller en ramme på flykroppen, 

m) en del av et sidebindverk, et horisontalt bindverk eller et skott, 

n) en avstiver eller brakett for setestøtte, 

o) en reservedel for seteskinne, 

p) et stag eller en avstiver for understell, 

q) en aksel, 

r) et hjul, og 

s) en ski eller et skifeste, unntatt utskifting av et lavfriksjonsbelegg. 

2.  Endring eller reparasjon av en av følgende deler: 

a) luftfartøyets kledning, eller kledningen på en flottør, dersom arbeidet krever bruk av støtte, jigg eller fastspennings-

apparat, 

b) kledningen på luftfartøy som er utsatt for trykkbelastning, dersom skaden på kledningen måler mer enn 15 cm  

(6 tommer) i en gitt retning, 

c) en bærende del av et styringssystem, herunder styrespak, pedal, aksel, kvadrant, vinkelarm, kraftoverføringsrør, 

kontrollhorn og smidd eller støpt brakett, men unntatt 

i) stuking av reparasjonsskjøt eller kabelbeslag, og 

ii) utskifting på en styrespak av et endestykke som er festet med nagler, og 

d) annen konstruksjon som ikke er oppført i nr. 1, og som en produsent har angitt som primærkonstruksjon i sin 

vedlikeholdshåndbok, reparasjonshåndbok for konstruksjonen eller anvisning om kontinuerlig luftdyktighet. 

3.  Gjennomføring av følgende vedlikehold på en stempelmotor: 

a) demontering og påfølgende montering av stempelmotor av andre grunner enn i) for å få tilgang til stempel-/ 

sylinderenheter, eller ii) for å fjerne det bakre dekselet for å inspisere og/eller erstatte oljepumpeenheter når slikt arbeid 

ikke innebærer å demontere og montere innvendige tannhjul, 
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b) demontering og påfølgende montering av reduksjonsgir, 

c) sveising og slaglodding av skjøter, bortsett fra mindre sveisereparasjoner på eksosenheter utført av en behørig godkjent 

eller autorisert sveiser, men ikke utskifting av komponenter, 

d) inngrep i enkeltdeler i enheter som leveres som ferdig utprøvde enheter, bortsett fra utskifting eller justering av deler 

som normalt kan skiftes ut eller justeres når det utføres service. 

4.  Balansering av propeller, med unntak av 

a) sertifisering av statisk balansering der dette kreves i henhold til vedlikeholdshåndboken, 

b) dynamisk balansering på monterte propeller ved hjelp av elektronisk balanseringsutstyr der dette er tillatt i henhold til 

vedlikeholdshåndboken eller andre godkjente luftdyktighetsdata. 

5.  Andre tilleggsoppgaver som krever 

a) spesialisert verktøy, utstyr eller anlegg, eller 

b)  omfattende prosedyrer for samordning fordi oppgaven tar lang tid å utføre og flere personer er involvert. 

 _____  
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Tillegg VIII 

Begrenset vedlikehold ved pilot-eier 

I tillegg til kravene i vedlegg I (del M) skal følgende grunnleggende prinsipper overholdes før noen vedlikeholdsoppgave 

utføres på vilkårene for vedlikehold ved pilot-eier: 

a) Kompetanse og ansvar 

1.  Pilot-eier er alltid ansvarlig for alt vedlikehold som pilot-eier utfører. 

2.  Før pilot-eier utfører noe vedlikehold, må pilot-eier sørge for å være kompetent til å utføre oppgaven. Det er pilot-eiers 

ansvar å gjøre seg kjent med standard vedlikeholdspraksis for eget luftfartøy og med luftfartøyets vedlikeholdsprogram. 

Dersom pilot-eier ikke er kompetent til å utføre oppgaven, kan oppgaven ikke utføres av pilot-eier. 

3.  Pilot-eier (eller den organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som pilot-eier har inngått kontrakt med, 

omhandlet i avsnitt A kapittel G i dette vedlegg) er ansvarlig for å identifisere pilot-eiers oppgaver i samsvar med de 

grunnleggende prinsippene i vedlikeholdsprogrammet og for å påse at dokumentet ajourføres i rett tid. 

4.  Godkjenning av vedlikeholdsprogrammet skal utføres i samsvar med M.A.302. 

b) Oppgaver 

Pilot-eier kan utføre enkle visuelle inspeksjoner eller operasjoner for å sjekke generelle forhold, tydelige skader og normal 

funksjon ved skrog, motorer, systemer og komponenter. 

Vedlikeholdsoppgaver skal ikke utføres av pilot-eier dersom oppgaven 

1.  er svært viktig for sikkerheten og vil, dersom den utføres feilaktig, på dramatisk måte påvirke luftfartøyets luftdyktighet, 

eller det er en vedlikeholdsoppgave av betydning for flysikkerheten, som nærmere angitt i M.A.402 bokstav a), og/eller 

2.  krever at viktige komponenter eller viktige enheter fjernes, og/eller 

3.  utføres i samsvar med et luftdyktighetspåbud eller en bestemmelse om luftdyktighetsbegrensninger, med mindre dette 

uttrykkelig tillates i nevnte påbud eller bestemmelse, og/eller 

4.  krever bruk av spesialverktøy, kalibrerte verktøy (bortsett fra skiftenøkler og krympeverktøy), og/eller 

5.  krever bruk av testutstyr eller spesialisert testing (f.eks. ikke-destruktiv testing (NDT — Non-Destructive Testing), 

systemtester eller driftsmessige kontroller for avionikkutstyr), og/eller 

6.  består av særlige uanmeldte inspeksjoner (f.eks. kontroll ved hard landing), og/eller 

7.  påvirker systemer som er grunnleggende for IFR-operasjonene, og/eller 

8.  er oppført i tillegg VII til dette vedlegg eller gjelder komponentvedlikehold i samsvar med M.A.502 bokstav a), b), c) 

eller d). 

Kriteriene 1–8 ovenfor kan ikke tilsidesettes av mindre restriktive instrukser utstedt i samsvar med «M.A.302 bokstav d) 

Vedlikeholdsprogram». 

Alle oppgaver som er beskrevet i luftfartøyets flygehåndbok som å forberede luftfartøyet for flyging (for eksempel montering 

av seilflyvinger eller inspeksjon før avgang), anses for å være en oppgave for flygeren og ikke en vedlikeholdsoppgave for 

pilot-eier, og krever derfor ikke et sertifikat for frigivelse for bruk. 

c) Utføring av vedlikeholdsoppgaver ved pilot-eier og dokumentasjon 

 Vedlikeholdsdata som angitt i M.A.401 skal alltid være tilgjengelige når vedlikehold utføres av pilot-eier, og skal 

overholdes. I sertifikatet for frigivelse for bruk skal det i samsvar med M.A.803 bokstav d) angis nærmere opplysninger om 

dataene som benyttes ved vedlikehold utført av pilot-eier. 

 Pilot-eier skal underrette den godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet med ansvar for kontroll av 

luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet (dersom det er aktuelt) senest 30 dager etter at pilot-eier har fullført vedlikeholdet i 

samsvar med M.A.305 bokstav a). 

 _____  
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VEDLEGG II 

(Del 145) 

INNHOLD 

145.1 Alminnelige bestemmelser 

AVSNITT A — TEKNISKE KRAV 

145.A.10  Virkeområde 

145.A.15  Søknad 

145.A.20  Godkjenningsvilkår 

145.A.25  Krav til anlegg 

145.A.30  Krav til personell 

145.A.35  Personell med sertifiseringsansvar og støttepersonell 

145.A.40  Utstyr, verktøy og materialer 

145.A.42  Godkjenning av komponenter 

145.A.45  Vedlikeholdsdata 

145.A.47  Planlegging av produksjon 

145.A.50  Sertifisering av vedlikehold 

145.A.55  Vedlikeholdsdokumentasjon 

145.A.60  Rapportering av hendelser 

145.A.65  Retningslinjer for sikkerhet og kvalitet, vedlikeholdsprosedyrer og kvalitetssystem 

145.A.70  Vedlikeholdsorganisasjonens håndbok 

145.A.75  Organisasjonens særskilte rettigheter 

145.A.80  Begrensninger for organisasjonen 

145.A.85  Endringer i organisasjonen 

145.A.90  Fortsatt gyldighet 

145.A.95  Avvik 

AVSNITT B — PROSEDYRER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

145.B.1  Virkeområde 

145.B.10  Vedkommende myndighet 

145.B.15  Organisasjoner med anlegg i flere medlemsstater 

145.B.20  Førstegangsgodkjenning 

145.B.25  Utstedelse av godkjenning 

145.B.30  Forlengelse av godkjenning 

145.B.35  Endringer 

145.B.40  Endringer i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok 

145.B.45  Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning av en godkjenning 

145.B.50  Avvik 

145.B.55  Oppbevaring av dokumentasjon 

145.B.60  Unntak 

Tillegg I — Sertifikat for godkjent frigivelse – EASA-skjema 1 

Tillegg II — Klasse- og rettighetssystem for godkjenning av vedlikeholdsorganisasjoner omhandlet i kapittel F i vedlegg I  

(del M) og i vedlegg II (del 145) 

Tillegg III — Godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon omhandlet i vedlegg II (del 145) 

Tillegg IV — Vilkår for bruk av personell som ikke er kvalifisert i samsvar med vedlegg III (del 66) nevnt i 145.A.30 bokstav 

j) nr.1 og 2  
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145.1 Alminnelige bestemmelser 

I denne del menes med vedkommende myndighet: 

1.  for organisasjoner som har sitt hovedforetak i en medlemsstat, myndigheten utpekt av denne medlemsstaten,  

2.  for organisasjoner som har sitt hovedforetak i en tredjestat, Byrået. 

AVSNITT A 

TEKNISKE KRAV 

145.A.10 Virkeområde 

I dette avsnitt fastsettes kravene en organisasjon må oppfylle for å bli kvalifisert til å utstede eller forlenge en 

godkjenning for vedlikehold av luftfartøyer og komponenter. 

145.A.15 Søknad 

Søknad om utstedelse eller endring av godkjenning skal sendes til vedkommende myndighet i en form og på en 

måte som er fastsatt av denne myndigheten. 

145.A.20 Godkjenningsvilkår 

Organisasjonen skal i sin håndbok angi arbeidsomfanget som godkjenningen anses å omfatte (tillegg IV til vedlegg I 

(del M) inneholder en tabell med alle klasser og rettigheter). 

145.A.25 Krav til anlegg 

Organisasjonen skal sørge for at 

a) det stilles til rådighet anlegg som egner seg for alt planlagt arbeid og særlig sikrer beskyttelse mot vær og vind. 

Spesialverksteder og avlukker skal være atskilt slik behovet tilsier, for å redusere faren for forurensing av miljø 

og arbeidsområde. 

1.  For basevedlikehold av luftfartøyer skal det finnes hangarer som er så store at de har plass til luftfartøyer 

for planlagt basevedlikehold. 

2.  For vedlikehold av komponenter skal komponentverkstedene være så store at de har plass til komponenter 

for planlagt vedlikehold. 

b) det finnes kontorlokaler for ledelsen av det planlagte arbeidet nevnt i bokstav a) og for personell med 

sertifiseringsansvar slik at de kan utføre sine oppgaver på en måte som bidrar til gode standarder for vedlikehold av 

luftfartøyer. 

c) arbeidsmiljøet, herunder hangarer for luftfartøyer, komponentverksteder og kontorlokaler, er egnet for oppgaven 

som utføres, og særlig må det tas hensyn til særlige krav. Med mindre arbeidsoppgaven krever spesielle 

omgivelser, skal arbeidsmiljøet være slik at personellets effektivitet ikke svekkes: 

1.  Temperaturen skal være slik at personellet kan utføre de nødvendige oppgaver uten særlig ubehag. 

2.  Støv og annen luftforurensing skal holdes på et lavest mulig nivå og ikke tillates å komme opp på et nivå i 

arbeidsområdet der det blir synlig forurensing på luftfartøyers/komponenters overflate. Dersom støv/andre 

former for luftforurensing fører til synlig overflateforurensing, skal alle følsomme systemer forsegles til 

akseptable forhold er gjenopprettet. 

3.  Belysningen skal være slik at hver enkelt inspeksjons- og vedlikeholdsoppgave kan utføres på en effektiv 

måte. 

4.  Støy skal ikke forstyrre personellet fra å utføre inspeksjonsoppgaver. Dersom det i praksis er vanskelig å 

kontrollere støykilden, skal personellet utstyres med nødvendig personlig utstyr for å hindre at for sterk støy 

er forstyrrende når inspeksjonsoppgaver utføres.  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/841 

 

5.  Dersom en særlig vedlikeholdsoppgave krever spesifikke miljøforhold som er annerledes enn de forannevnte, 

skal slike forhold tas til følge. Spesifikke forhold er angitt i vedlikeholdsdataene. 

6.  Arbeidsmiljøet for linjevedlikehold må være slik at hver enkelt vedlikeholds- eller inspeksjonsoppgave kan 

utføres uten unødig forstyrrelse. Dersom arbeidsmiljøet forringes til et uakseptabelt nivå når det gjelder 

temperatur, fuktighet, hagl, is, snø, vind, lys, støv eller annen luftforurensing, skal de aktuelle vedlikeholds- 

eller inspeksjonsoppgavene innstilles inntil tilfredsstillende forhold er gjenopprettet. 

d) sikre lageranlegg finnes for komponenter, utstyr, verktøy og materiell. Lagringsforholdene skal sikre at 

funksjonsdyktige komponenter og materiell holdes atskilt fra ikke-funksjonsdyktige luftfartøykomponenter, 

materiell, utstyr og verktøy. Lagringsforholdene skal være i samsvar med produsentens anvisninger for å hindre 

forringelse og skade på komponentene som oppbevares. Adgang til lagringslokalene skal være begrenset til 

bemyndiget personell. 

145.A.30 Krav til personell 

a) Organisasjonen skal utnevne en ansvarlig leder med overordnet myndighet til å sikre at alt vedlikehold som 

kunden har behov for, kan finansieres og utføres i henhold til den standard som kreves etter denne del. Den 

ansvarlige lederen skal 

1.  sørge for at alle nødvendige ressurser er tilgjengelige for å utføre vedlikehold i samsvar med 145.A.65 

bokstav b) for å støtte organisasjonens godkjenning, 

2.  utarbeide og fremme sikkerhets- og kvalitetspolitikken omhandlet i 145.A.65 bokstav a), 

3.  vise en grunnleggende forståelse av dette vedlegg (del 145). 

b) Organisasjonen skal oppnevne en person eller en gruppe av personer med ansvar blant annet for å sikre at 

organisasjonen oppfyller kravene i denne del. Denne personen eller disse personene skal i siste instans stå 

ansvarlig overfor ansvarlig leder. 

1.  Personen eller personene som er oppnevnt, skal utgjøre organisasjonens ledergruppe for vedlikehold og 

være ansvarlig for alle funksjoner omhandlet i denne del. 

2.  Identiteten til personen eller personene som er oppnevnt, skal være kjent, og dokumentasjonen om deres 

kvalifikasjoner skal framlegges i en form og på en måte som er fastsatt av vedkommende myndighet. 

3.  Personen eller personene som er oppnevnt, må kunne dokumentere relevant kunnskap, bakgrunn og 

tilfredsstillende erfaring knyttet til vedlikehold av luftfartøyer eller komponenter og vise til praktiske 

kunnskaper om denne del. 

4.  Det skal klart framgå av prosedyrene hvem som er stedfortreder for en gitt person dersom vedkommende er 

fraværende i lengre tid. 

c) Ansvarlig leder i henhold til bokstav a) skal utnevne en person med ansvar for overvåking av kvalitetssystemet, 

herunder det tilknyttede tilbakemeldingssystemet som kreves etter 145.A.65 bokstav c). Personen som utnevnes, 

skal ha direkte kontakt med ansvarlig leder for å sikre at denne holdes tilstrekkelig underrettet om saker knyttet 

til kvalitet og samsvar. 

d) Organisasjonen skal ha en oversikt over antall arbeidstimer for vedlikeholdsarbeidet som viser at organisasjonen 

har tilstrekkelig personell til å planlegge, utføre, føre tilsyn med, inspisere og kvalitetsovervåke organisasjonen i 

samsvar med godkjenningen. Dessuten skal organisasjonen ha en prosedyre for å revurdere planlagt arbeid når den 

faktiske tilgangen på personell er mindre enn den planlagte personellinnsatsen for et gitt arbeidsskift eller en gitt 

periode. 

e) Organisasjonen skal bringe på det rene og kontrollere kompetansen til personellet som deltar i enhver form for 

vedlikehold, administrasjon og/eller kvalitetsrevisjon i samsvar med en prosedyre og i henhold til en standard som 

er godkjent av vedkommende myndighet. I tillegg til den nødvendige fagkunnskapen knyttet til arbeidsfunksjonen 

må kompetansen omfatte evne til å forstå innsatsen av menneskelige faktorer og spørsmål knyttet til menneskelig 

ytelse som har betydning for vedkommendes funksjon i organisasjonen. Med «menneskelige faktorer» menes 

prinsipper som gjelder flykonstruksjon, sertifisering, opplæring, drift og vedlikehold, og som tar sikte på et trygt 

grensesnitt mellom mennesket og de andre leddene i systemet ved at det tas behørig hensyn til menneskets yteevne. 

Med «menneskets yteevne» menes de menneskelige evner og begrensninger som påvirker sikkerheten og 

effektiviteten i forbindelse med luftfartsvirksomhet.  
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f) Organisasjonen skal sørge for at personell som utfører og/eller kontrollerer ikke-destruktiv testing av kontinuerlig 

luftdyktighet for luftfartøyers strukturer og/eller komponenter, er behørig kvalifisert for den særlige ikke-

destruktive testingen i samsvar med europeisk eller en likeverdig standard som er anerkjent av Byrået. Personell 

som utfører andre spesialiserte oppgaver, skal være behørig kvalifisert i samsvar med offisielt anerkjente 

standarder. Som unntak fra denne bokstav kan personell omhandlet i bokstav g) og bokstav h) nr. 1 og 2 som er 

kvalifisert i kategori B1 eller B3 i samsvar med vedlegg III (del 66), utføre og/eller kontrollere penetranttester med 

fargekontrast. 

g) Med mindre annet er fastsatt i bokstav j), skal enhver organisasjon som vedlikeholder luftfartøyer, i forbindelse 

med linjevedlikehold av luftfartøyer ha personell med sertifiseringsansvar korrekt klassifisert for luftfartøyet og 

kvalifisert i kategori B1, B2 og B3 i samsvar med vedlegg III (del 66) og 145.A.35. 

 I tillegg kan slike organisasjoner også bruke personell med sertifiseringsansvar som har relevant opplæring for 

oppgaven og de særskilte rettighetene beskrevet i 66.A.20 bokstav a) nr. 1 og 66.A.20 bokstav a) nr. 3 ii), og 

som er kvalifisert i samsvar med vedlegg III (del 66) og 145.A.35 til å utføre planlagt mindre linjevedlikehold 

og utbedring av enkle mangler. Tilgangen på slikt personell skal ikke erstatte behovet for personell med 

sertifiseringsansvar i kategori B1, B2 eller B3, alt etter som. 

h) Med mindre annet er angitt i bokstav j), skal enhver organisasjon som vedlikeholder luftfartøyer oppfylle 

følgende: 

1.  I forbindelse med basevedlikehold av store luftfartøyer, ha personell med sertifiseringsansvar som er 

korrekt klassifisert for luftfartøyets type og kvalifisert i kategori C i samsvar med del 66 og 145.A.35. 

Dessuten skal organisasjonen ha tilstrekkelig personell klassifisert for luftfartøyets type og kvalifisert i 

kategori B1 og B2 i samsvar med del 66 og 145.A.35 til å støtte personellet med sertifiseringsansvar i 

kategori C. 

i) Støttepersonell i kategori B1 og B2 skal sørge for at alle relevante oppgaver eller inspeksjoner er blitt 

utført i henhold til den påkrevde standarden før personellet med sertifiseringsansvar i kategori C 

utsteder sertifikatet for frigivelse for bruk. 

ii) Organisasjonen skal føre et register over alt støttepersonell i kategori B1 og B2. 

iii) Personell med sertifiseringsansvar i kategori C skal sørge for at samsvaret med i) er overholdt, og at alt 

arbeid kunden har bedt om, er gjennomført under den særlige kontrollen av basevedlikeholdet eller 

innenfor arbeidsrammen, og skal også vurdere virkningen av eventuelt arbeid som ikke er utført, enten 

for å be om å få det gjennomført eller for å avtale med operatøren å utsette det til en annen, nærmere 

angitt kontroll eller tidsfrist. 

2.  Når det gjelder basevedlikehold av andre luftfartøyer enn store luftfartøyer, enten ha 

i) personell med sertifiseringsansvar som har relevant klassifisering for luftfartøyet og er kvalifisert i 

kategorien B1, B2 eller B3, alt etter hva som er relevant, i samsvar med vedlegg III (del 66) og 

145.A.35, eller 

ii) personell med sertifiseringsansvar som har relevant klassifisering for luftfartøyet og er kvalifisert i 

kategori C, bistått av støttepersonell som angitt i 145.A.35 bokstav a) i). 

i) Personell med sertifiseringsansvar for komponenter skal oppfylle kravene i vedlegg III (del 66). 

j) Som unntak fra bokstav g) og h) kan organisasjonen i forbindelse med forpliktelsen til å overholde bestemmelsene 

i vedlegg III (del 66), bruke personell med sertifiseringsansvar som er kvalifisert i samsvar med følgende 

bestemmelser: 

1.  For organisasjonsanlegg som ligger utenfor Fellesskapets territorium, kan personell med sertifiseringsansvar 

være kvalifisert i samsvar med det nasjonale luftfartsregelverket i den staten der organisasjonens anlegg er 

registrert, med forbehold for vilkårene angitt i tillegg IV til denne del. 

2.  For linjevedlikehold utført på en linjestasjon som tilhører en organisasjon som ligger utenfor Fellesskapets 

territorium, kan personellet med sertifiseringsansvar være kvalifisert i samsvar med det nasjonale 

luftfartsregelverket i den staten der linjestasjonen ligger, med forbehold for vilkårene angitt i tillegg IV til 

denne del.  
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3.  For et luftdyktighetspåbud om gjentatte inspeksjoner før avgang der det uttrykkelig angis at flygebesetningen 

kan oppfylle påbudet, kan organisasjonen utstede en begrenset sertifiseringsfullmakt til fartøysjefen og/eller 

flymaskinisten på grunnlag av det sertifikatet flygebesetningen har. Organisasjonen skal imidlertid sørge for at 

det er gjennomført tilstrekkelig opplæring til å sikre at fartøysjefen eller flymaskinisten kan oppfylle 

luftdyktighetspåbudet i henhold til den påkrevde standarden. 

4.  For luftfartøyer som drives fjernt fra en støttet lufthavn, kan organisasjonen utstede en begrenset sertifiserings-

fullmakt til fartøysjefen og/eller flymaskinisten på grunnlag av det sertifikatet flygebesetningen har, forutsatt at 

den er overbevist om at det er gjennomført tilstrekkelig praktisk opplæring til å sikre at fartøysjefen eller 

flymaskinisten kan gjennomføre den angitte oppgaven i henhold til den påkrevde standarden. Bestemmelsene i 

dette nummer skal beskrives nærmere i en prosedyre i håndboken. 

5.  Når et luftfartøy i følgende uforutsette tilfeller har fått flygeforbud på et annet sted enn hovedbasen og det 

ikke finnes egnet personell med sertifiseringsansvar på stedet, kan organisasjonen med kontrakt på å yte 

vedlikeholdsstøtte utstede en engangssertifiseringsfullmakt 

i) til en av sine ansatte som har tilsvarende typegodkjenning for luftfartøy med lignende teknologi, 

konstruksjon og systemer, eller 

ii) til en person med minst fem års vedlikeholdserfaring og et gyldig ICAO-vedlikeholdssertifikat for 

luftfartøy for den luftfartøytypen som skal sertifiseres, forutsatt at det på stedet ikke finnes en 

organisasjon som er behørig godkjent i henhold til denne del, og at organisasjonen det er inngått 

kontrakt med, innhenter og arkiverer bevis på denne personens erfaring og sertifikat. 

Alle tilfeller som er omhandlet i dette punkt, skal rapporteres til vedkommende myndighet innen sju dager etter at 

en slik sertifiseringsfullmakt er utstedt. Organisasjonen som utsteder engangssertifiseringsfullmakten, skal sørge for 

at alt slikt vedlikehold som kan påvirke flysikkerheten, blir kontrollert på nytt av en behørig godkjent organisasjon. 

145.A.35 Personell med sertifiseringsansvar og støttepersonell 

a) I tillegg til de relevante kravene i 145.A.30 bokstav g) og h) skal organisasjonen sørge for at personell med 

sertifiseringsansvar og støttepersonell har tilstrekkelige kunnskaper om de aktuelle luftfartøyene og/eller 

komponentene som skal vedlikeholdes, og om de tilknyttede organisatoriske prosedyrene. For personell med 

sertifiseringsansvar skal dette være fullført før sertifiseringsfullmakten utstedes eller fornyes. 

i) Med «støttepersonell» menes personell som har vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i henhold til vedlegg III 

(del 66) i kategori B1, B2 og/eller B3 med relevant klassifisering for luftfartøyet, og som arbeider med 

basevedlikehold, men ikke nødvendigvis har særskilte sertifiseringsrettigheter. 

ii) Med «aktuelle luftfartøyer og/eller komponenter» menes de luftfartøyene eller komponentene som er angitt 

i den særlige sertifiseringsfullmakten. 

iii) Med «sertifiseringsfullmakt» menes fullmakten som utstedes av organisasjonen til personell med sertifise-

ringsansvar, og der det angis at de kan undertegne sertifikater for frigivelse for bruk på vegne av den 

godkjente organisasjonen innenfor de begrensningene som er angitt i fullmakten. 

b) Med unntak av tilfellene nevnt i 145.A.30 bokstav j) og 66.A.20 bokstav a) nr. 3 ii) kan organisasjonen bare 

utstede sertifiseringsfullmakt til personell med sertifiseringsansvar i tilknytning til de grunnleggende 

kategoriene eller underkategoriene og eventuelle typerettigheter nevnt i vedlikeholdssertifikatet for luftfartøyet 

som kreves i vedlegg III (del 66), forutsatt at sertifikatet er gyldig i hele fullmaktens gyldighetsperiode, og at 

personellet med sertifiseringsansvar fortsatt oppfyller kravene i vedlegg III (del 66). 

c) Organisasjonen skal sørge for at alt personell med sertifiseringsansvar og støttepersonell har minst seks 

måneders relevant faktisk erfaring med vedlikehold av luftfartøyer eller komponenter i en sammenhengende 

toårsperiode. 

 I denne bokstav menes med «har relevant faktisk erfaring fra vedlikehold av luftfartøyer eller komponenter» at 

personen har arbeidet i et miljø knyttet til vedlikehold av luftfartøyer eller komponenter, og enten har hatt de 

særskilte rettighetene som følger av sertifiseringsfullmakten og/eller faktisk har utført vedlikehold på minst 

noen av de luftfartøytype- eller luftfartøygruppesystemene som er nevnt i den særlige sertifiseringsfullmakten.  
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d) Organisasjonen skal sørge for at alt personell med sertifiseringsansvar og støttepersonell gis tilstrekkelig 

videreopplæring i hver toårsperiode til å sikre at personellet har ajourført kunnskap om relevant teknologi, 

organisatoriske prosedyrer og spørsmål knyttet til menneskelige faktorer. 

e) Organisasjonen skal opprette et program for videreopplæring av personell med sertifiseringsansvar og 

støttepersonell, herunder en prosedyre for å sikre samsvar med de relevante bestemmelsene i 145.A.35 som 

grunnlag for utstedelse av sertifiseringsfullmakter i henhold til denne del til personell med sertifiseringsansvar 

samt en prosedyre for å sikre samsvar med vedlegg III (del 66). 

f) Unntatt når et av de uforutsette tilfellene i 145.A.30 bokstav j) nr. 5 inntreffer, skal organisasjonen vurdere alt 

framtidig personell med sertifiseringsansvar med hensyn til kompetanse, kvalifikasjoner og evne til å utføre de 

tiltenkte sertifiseringsoppgavene etter en prosedyre som angitt i håndboken før en sertifiseringsfullmakt utstedes 

eller fornyes i henhold til denne del. 

g) Når personell med sertifiseringsansvar har oppfylt vilkårene i bokstav a), b), d), f) og eventuelt c), skal 

organisasjonen utstede en sertifiseringsfullmakt som klart angir fullmaktens virkeområde og begrensninger. 

Sertifiseringsfullmaktens fortsatte gyldighet er avhengig av fortsatt samsvar med bokstav a), b), d) og eventuelt 

c). 

h) Sertifiseringsfullmakten må være utformet slik at dens virkeområde er klart for personellet med sertifise-

ringsansvar og enhver bemyndiget person som måtte ønske å undersøke fullmakten. Dersom det brukes koder 

for å definere virkeområdet, skal organisasjonen sørge for at en kodenøkkel er lett tilgjengelig. Med 

«bemyndiget person» menes tjenestemenn hos vedkommende myndigheter, Byrået og medlemsstaten som har 

ansvar for tilsyn med luftfartøyet eller komponenten som vedlikeholdes. 

i) Personen som er ansvarlig for kvalitetssystemet, skal også være ansvarlig på vegne av organisasjonen for 

utstedelse av sertifiseringsfullmakter til personell med sertifiseringsansvar. Denne personen kan oppnevne andre 

personer til faktisk å utstede eller tilbakekalle sertifiseringsfullmakter etter en prosedyre angitt i håndboken. 

j) Organisasjonen skal føre et register over alt personell med sertifiseringsansvar og støttepersonell, som skal 

inneholde 

1.  nærmere opplysninger om eventuelle vedlikeholdssertifikater for luftfartøy som innehas i henhold til 

vedlegg III (del 66), 

2.  all relevant opplæring som er fullført, 

3.  de utstedte sertifiseringsfullmaktenes virkeområde der dette er relevant, og 

4.  nærmere opplysninger om personell med begrenset sertifiseringsfullmakt eller engangssertifiseringsfullmakt. 

 Organisasjonen skal oppbevare registeret i minst tre år etter at personellet omhandlet i denne bokstav har sluttet i 

organisasjonen, eller fra fullmakten er trukket tilbake. Dessuten skal vedlikeholdsorganisasjonen på anmodning gi 

personell med sertifiseringsansvar omhandlet i denne bokstav en kopi av deres personopplysninger når de forlater 

organisasjonen. 

 Personell med sertifiseringsansvar omhandlet i denne bokstav skal på anmodning få tilgang til sine person-

opplysninger som beskrevet ovenfor. 

k) Organisasjonen skal gi personell med sertifiseringsansvar en kopi av deres sertifiseringsfullmakt enten i 

papirutgave eller i elektronisk format. 

l) Personell med sertifiseringsansvar skal framlegge sin sertifiseringsfullmakt for enhver bemyndiget person innen 

24 timer. 

m) Minstealderen for personell med sertifiseringsansvar og støttepersonell er 21 år. 

n) Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori A kan bare utøve særskilte sertifiserings-

rettigheter på en bestemt type luftfartøy etter tilfredsstillende fullført opplæring i de relevante oppgavene på 

luftfartøyer i kategori A gitt av en organisasjon som er behørig godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145) 

eller vedlegg IV (del 147). Opplæringen skal omfatte praktisk og teoretisk opplæring tilpasset hver oppgave 

sertifiseringen gjelder for. Tilfredsstillende fullføring av opplæringen skal dokumenteres med en eksamen eller 

vurdering på arbeidsplassen utført av organisasjonen.  
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o) Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B2 kan bare utøve de særskilte sertifiserings-

rettighetene beskrevet i 66.A.20 bokstav a) nr. 3 ii) i vedlegg III (del 66) etter tilfredsstillende fullføring av i) 

opplæringen i de relevante oppgavene på luftfartøyer i kategori A og ii) seks måneders dokumentert praktisk 

erfaring som dekker virkeområdet for fullmakten som skal utstedes. Opplæringen i oppgavene skal omfatte 

praktisk og teoretisk opplæring tilpasset hver oppgave sertifiseringen gjelder for. Tilfredsstillende fullføring av 

opplæringen skal dokumenteres med en eksamen eller vurdering på arbeidsplassen. Oppgaveopplæring og 

eksamen/vurdering skal gjennomføres av vedlikeholdsorganisasjonen som utsteder fullmakten til personell med 

sertifiseringsansvar. Den praktiske erfaringen skal dessuten være fra en slik vedlikeholdsorganisasjon. 

145.A.40 Utstyr, verktøy og materialer 

a) Organisasjonen skal ha tilgjengelig og bruke det utstyret, verktøyet og materiellet som er nødvendig for å utføre 

arbeidet innenfor det godkjente omfanget. 

1.  Dersom produsenten angir et bestemt verktøy eller utstyr, skal organisasjonen bruke dette verktøyet eller 

utstyret, med mindre bruken av alternativt verktøy eller utstyr er avtalt med vedkommende myndighet via 

prosedyrer angitt i håndboken. 

2.  Utstyr og verktøy må være tilgjengelig til enhver tid, bortsett fra eventuelt verktøy eller utstyr som brukes 

så sjelden at det ikke er nødvendig å ha det tilgjengelig til enhver tid. Slike tilfeller skal beskrives i en 

prosedyre i håndboken. 

3.  En organisasjon som er godkjent for basevedlikehold, skal ha tilstrekkelig utstyr for tilgang til luftfartøyer 

og inspeksjonsplattformer/-dokker slik at luftfartøyet kan inspiseres på behørig vis. 

b) Organisasjonen skal sørge for at alt verktøy, utstyr og særlig testutstyr om nødvendig kontrolleres og kalibreres 

i samsvar med en offisielt anerkjent standard med en hyppighet som sikrer funksjonsdyktighet og nøyaktighet. 

Organisasjonen skal føre et register over slike kalibreringer og sørge for at de kan spores til den standarden som 

ble brukt. 

145.A.42 Godkjenning av komponenter 

a) Alle komponenter skal klassifiseres og på egnet vis inndeles i følgende kategorier: 

1.  Komponenter som er i tilfredsstillende stand, frigitt på EASA-skjema 1 eller tilsvarende og merket i 

samsvar med kapittel Q i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012. 

2.  Ikke-funksjonsdyktige komponenter som skal vedlikeholdes i samsvar med dette avsnitt. 

3.  Komponenter som ikke er gjenbrukbare, som er klassifisert i samsvar med 145.A.42 bokstav d). 

4.  Standarddeler som brukes på et luftfartøy, en motor, en propell eller en annen luftfartøykomponent, og som 

er angitt i produsentens illustrerte delekatalog og/eller i vedlikeholdsdata. 

5.  Materiale, både råmaterialer og forbruksmateriell, brukt i løpet av vedlikeholdet dersom organisasjonen er 

forvisset om at materialet oppfyller den påkrevde spesifikasjonen og kan spores på behørig vis. Alt 

materiale må ledsages av dokumentasjon som klart gjelder det særlige materialet, og som inneholder en 

erklæring om samsvar med spesifikasjonen samt både produksjons- og leverandørkilde. 

6.  Komponenter nevnt i 21A.307 bokstav c) i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012. 

b) Før en komponent installeres, skal organisasjonen sørge for at den er egnet til montering når forskjellige 

standarder for endringer og/eller luftdyktighetspåbud kan få anvendelse. 

c) Organisasjonen kan framstille et begrenset utvalg av deler til bruk i pågående arbeid innenfor sine egne anlegg, 

forutsatt at prosedyrene er angitt i håndboken. 

d) Komponenter som har nådd grensen for sin sertifiserte levetid, eller som har en mangel som ikke kan repareres, 

skal klassifiseres som ikke gjenbrukbare og skal ikke tillates å komme tilbake i komponentforsyningssystemet, 

med mindre grensene for sertifisert levetid er blitt forlenget, eller en reparasjonsløsning er godkjent i samsvar 

med vedlegg I (del 21) i forordning (EU) nr. 748/2012. 

e) Komponenter nevnt i 21A.307 bokstav c) i vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 skal bare 

installeres dersom luftfartøyets eier anser dem som egnet for installasjon i luftfartøyet.  
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145.A.45 Vedlikeholdsdata 

a) Organisasjonen skal ha og bruke gjeldende og aktuelle vedlikeholdsdata når vedlikehold, herunder endringer og 

reparasjoner, utføres. Med «gjeldende» menes at de er relevante for alle luftfartøyer, komponenter eller 

prosesser angitt i organisasjonens fortegnelse over godkjenning av klasserettigheter og i alle tilknyttede lister 

over egenskaper. 

 Dersom vedlikeholdsdata stammer fra en operatør eller en kunde, skal organisasjonen oppbevare slike data 

mens arbeidet er i gang, bortsett fra nødvendigheten av å oppfylle kravene i 145.A.55 bokstav c). 

b) I denne del skal gjeldende vedlikeholdsdata være som følger: 

1.  Alle gjeldende krav, prosedyrer, driftsmessige påbud eller opplysninger utstedt av myndigheten som er 

ansvarlig for tilsynet med luftfartøyet eller komponenten. 

2.  Alle gjeldende luftdyktighetspåbud utstedt av myndigheten som er ansvarlig for tilsynet med luftfartøyet 

eller komponenten. 

3.  Instruks om kontinuerlig luftdyktighet utstedt av innehavere av typesertifikater, innehavere av supplerende 

typesertifikater, andre organisasjoner som er pålagt å offentliggjøre slike data etter vedlegg I (del 21) til 

forordning (EU) nr. 748/2012 og, når det gjelder luftfartøyer eller komponenter fra tredjestater, luftdyk-

tighetsdata som kreves av myndigheten som er ansvarlig for tilsynet med luftfartøyet eller komponenten. 

4.  Alle gjeldende standarder, som for eksempel, men ikke begrenset til, standardpraksis for vedlikehold 

anerkjent av Byrået som en god standard for vedlikehold. 

5.  Alle gjeldende data utstedt i samsvar med bokstav d). 

c) Dersom det blir funnet unøyaktige, ufullstendige eller tvetydige prosedyrer, praksiser, opplysninger eller 

vedlikeholdsinstrukser i vedlikeholdsdataene som vedlikeholdspersonellet bruker, skal organisasjonen fastsette 

prosedyrer for å sikre at dette registreres og meddeles den som har forfattet vedlikeholdsdataene. 

d) Organisasjonen kan bare endre vedlikeholdsinstrukser etter en prosedyre angitt i vedlikeholdsorganisasjonens 

håndbok. Når det gjelder disse endringene, skal organisasjonen dokumentere at de fører til likeverdige eller bedre 

vedlikeholdsstandarder, og skal underrette innehaveren av typesertifikatet om slike endringer. Med vedlikeholds-

instrukser menes i denne bokstav anvisning om hvordan en bestemt vedlikeholdsoppgave skal utføres. De omfatter 

ikke den tekniske prosjekteringen av reparasjoner og endringer. 

e) Organisasjonen skal sørge for et system med felles arbeidskort eller arbeidsark som skal brukes i de aktuelle delene 

av organisasjonen. Dessuten skal organisasjonen enten nøyaktig overføre vedlikeholdsdataene i bokstav b) og d) til 

slike arbeidskort eller arbeidsark, eller gi en nøyaktig henvisning til den eller de særlige vedlikeholdsoppgavene 

som inngår i disse vedlikeholdsdataene. Arbeidskortene og arbeidsarkene kan datagenereres og oppbevares i en 

elektronisk database, forutsatt at det foreligger tilstrekkelig beskyttelse mot endring uten tillatelse og en elektronisk 

sikkerhetsdatabase, som skal ajourføres senest 24 timer etter at det er skrevet inn nye data i den elektroniske 

hoveddatabasen. Kompliserte vedlikeholdsoppgaver skal overføres til arbeidskort eller arbeidsark og inndeles i 

klare trinn for å sikre dokumentasjon av gjennomføringen av hele vedlikeholdsoppgaven. 

 Dersom organisasjonen utfører vedlikeholdsservice for en luftfartøyoperatør som krever at vedkommendes 

arbeidskort- eller arbeidsarksystem skal brukes, kan dette arbeidskort- eller arbeidsarksystemet benyttes. I så 

fall skal organisasjonen fastsette en prosedyre for å sikre at luftfartøyoperatørens arbeidskort og arbeidsark 

utfylles riktig. 

f) Organisasjonen skal sikre at alle gjeldende vedlikeholdsdata er lett tilgjengelige for bruk når vedlikeholds-

personellet trenger dem. 

g) Organisasjonen skal fastsette en prosedyre for å sikre at vedlikeholdsdata som den har kontroll over, ajourføres. 

Dersom det er operatøren/kunden som har kontroll over og leverer vedlikeholdsdataene, skal organisasjonen 

kunne vise at den enten har skriftlig bekreftelse fra operatøren/kunden på at alle vedlikeholdsdataene er 

ajourført, eller at den har arbeidsordrer som angir endringsstatusen for vedlikeholdsdataene som skal brukes, 

eller den kan vise at de er på operatørens/kundens liste over endringer av vedlikeholdsdata.  
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145.A.47 Planlegging av produksjon 

a) Organisasjonen skal ha et system som står i forhold til arbeidets mengde og vanskelighetsgrad, for å planlegge 

at personell, verktøy, utstyr, materiell, vedlikeholdsdata og anlegg som er nødvendig, er disponibelt slik at 

vedlikeholdsarbeidet kan fullføres på en forsvarlig måte. 

b) Ved planlegging av vedlikeholdsoppgaver og organisering av skift skal det tas hensyn til begrensninger i 

menneskelig yteevne. 

c) Når det er nødvendig å overlate videreføringen eller fullføringen av vedlikeholdsoppgaver til andre på grunn av 

nytt skift eller personellutskifting, skal relevante opplysninger formidles på en formålstjenlig måte fra personell 

som trer av til personell som overtar. 

145.A.50 Sertifisering av vedlikehold 

a) Sertifikat for frigivelse for bruk skal utstedes av personell med sertifiseringsansvar med behørig fullmakt på 

vegne av organisasjonen når det er kontrollert at alt bestilt vedlikehold er korrekt utført av organisasjonen etter 

prosedyrene beskrevet i 145.A.70, idet det tas hensyn til tilgjengelighet og bruk av vedlikeholdsdataene 

omhandlet i 145.A.45 og forutsatt at det ikke foreligger noen kjent mangel på samsvar som setter flysikkerheten 

i fare. 

b) Sertifikat for frigivelse for bruk skal utstedes før avgang når alt vedlikehold er fullført. 

c) Luftfartøyoperatøren skal gjøres oppmerksom på nye mangler eller ufullstendige arbeidsordrer for vedlikehold 

som avdekkes under det ovennevnte vedlikeholdet, i den hensikt å oppnå enighet om utbedring av manglene 

eller tilføyelse av de manglende delene på arbeidsordren for vedlikeholdet. Dersom luftfartøyoperatøren avviser 

å få utført slikt vedlikehold i henhold til denne bokstav, får bokstav e) anvendelse. 

d) Sertifikat for frigivelse for bruk skal utstedes ved fullføring av vedlikehold utført på en komponent mens den er 

framontert luftfartøyet. Sertifikatet for godkjent frigivelse «EASA-skjema 1» omhandlet i tillegg II til vedlegg I 

(del M) er sertifikat for frigivelse for bruk for komponenten dersom ikke annet er angitt i M.A.502 bokstav b) 

eller e). Når en organisasjon vedlikeholder en komponent til eget bruk, er det mulig at EASA-skjema 1 ikke er 

nødvendig, avhengig av organisasjonens interne prosedyrer for frigivelse fastsatt i håndboken. 

e) Som unntak fra bokstav a) kan organisasjonen, når den ikke er i stand til å fullføre alt bestilt vedlikehold, 

utstede et sertifikat for frigivelse for bruk innenfor luftfartøyets godkjente begrensninger. Organisasjonen skal 

påføre slike opplysninger i sertifikatet for frigivelse for bruk for luftfartøyet før sertifikatet utstedes. 

f) Når et luftfartøy har flygeforbud på et annet sted enn hovedlinjestasjonen eller hovedvedlikeholdsbasen fordi en 

komponent med behørig sertifikat for frigivelse for bruk ikke er tilgjengelig, er det som unntak fra bokstav a) og 

145.A.42 tillatt midlertidig å montere en komponent uten behørig sertifikat for frigivelse for bruk for høyst  

30 flygetimer, eller til luftfartøyet første gang kommer tilbake til hovedlinjestasjonen eller hovedvedlike-

holdsbasen, avhengig av hva som inntreffer først, forutsatt at det skjer med luftfartøyoperatørens samtykke, og at 

komponenten har et egnet sertifikat for frigivelse for bruk og ellers oppfyller alle gjeldende vedlikeholds- og 

driftskrav. Disse komponentene skal fjernes innen ovennevnte tidsfrist, med mindre det i mellomtiden er 

innhentet et behørig sertifikat for frigivelse for bruk i henhold til bokstav a) og 145.A.42. 

145.A.55 Vedlikeholdsdokumentasjon 

a) Organisasjonen skal registrere alle opplysninger om utført vedlikeholdsarbeid. Organisasjonen skal oppbevare 

minst den dokumentasjonen som er nødvendig for å bevise at alle krav til utstedelse av sertifikat for frigivelse 

for bruk, herunder underleverandørens frigivelsesdokumenter, er oppfylt. 

b) Organisasjonen skal gi luftfartøyoperatøren en kopi av hvert sertifikat for frigivelse for bruk sammen med en 

kopi av alle godkjente reparasjons- eller endringsdata som er brukt i forbindelse med de utførte reparasjonene 

eller endringene. 

c) Organisasjonen skal oppbevare en kopi av all detaljert vedlikeholdsdokumentasjon og alle tilknyttede 

vedlikeholdsdata i tre år fra den dato luftfartøyet eller den komponenten arbeidet gjelder, ble frigitt av 

organisasjonen. 

1.  Dokumentasjonen i henhold til denne bokstav skal oppbevares på en måte som sikrer beskyttelse mot skade, 

endring og tyveri.  
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2.  Disker, bånd osv. med sikkerhetskopier av dataene skal oppbevares på et annet sted enn der arbeidsdiskene, 

-båndene osv. oppbevares, i et miljø som sikrer at de holdes i god stand. 

3.  Dersom en organisasjon godkjent i henhold til dette vedlegg (del 145) avslutter sin virksomhet, skal alle 

registrerte vedlikeholdsdata for de to siste årene overlates til de respektive luftfartøyenes eller komponentenes 

siste eier eller kunde, eller de skal oppbevares som angitt av vedkommende myndighet. 

145.A.60 Rapportering av hendelser 

a) Organisasjonen skal innrapportere til vedkommende myndighet, registreringsstaten og organisasjonen som er 

ansvarlig for konstruksjonen av luftfartøyet eller komponenten, enhver tilstand ved luftfartøyet eller komponenten 

som organisasjonen har konstatert, og som har ført til, eller kan føre til, at flysikkerheten settes i alvorlig fare. 

b) Organisasjonen skal opprette et internt system for hendelsesrapportering som beskrevet i håndboken for å gjøre 

det mulig å samle inn og vurdere slike rapporter, herunder vurdere og skille ut de hendelsene som skal 

rapporteres i henhold til bokstav a). Denne prosedyren skal avdekke dårlige tendenser og vise til korrigerende 

tiltak som organisasjonen har truffet eller skal treffe for å håndtere mangler, og skal omfatte en vurdering av 

alle kjente relevante opplysninger om slike hendelser samt en metode for å spre slike opplysninger når det er 

behov for det. 

c) Organisasjonen skal utarbeide disse rapportene i en form og på en måte som er fastsatt av Byrået og sørge for at 

de inneholder alle relevante opplysninger om tilstanden og vurderingsresultater som organisasjonen kjenner til. 

d) Dersom organisasjonen inngår en kontrakt med en kommersiell operatør om å utføre vedlikehold, skal organi-

sasjonen også rapportere til operatøren ethvert forhold som påvirker operatørens luftfartøy eller komponent. 

e) Organisasjonen skal utarbeide og framlegge rapportene så snart som praktisk mulig, men under enhver 

omstendighet innen 72 timer etter at organisasjonen har konstatert det forholdet rapporten omhandler. 

145.A.65 Retningslinjer for sikkerhet og kvalitet, vedlikeholdsprosedyrer og kvalitetssystem 

a) Organisasjonen skal fastsette retningslinjer for sikkerhet og kvalitet som skal inngå i håndboken omhandlet i 

145.A.70. 

b) Organisasjonen skal fastsette prosedyrer godkjent av vedkommende myndighet der det er tatt hensyn til 

menneskelige faktorer og menneskelig yteevne for å sikre god vedlikeholdspraksis og samsvar med denne del, 

og disse skal omfatte en klar arbeidsordre eller kontrakt slik at luftfartøyer og komponenter kan frigis for bruk i 

samsvar med 145.A.50. 

1.  Vedlikeholdsprosedyrene i henhold til dette nummer får anvendelse på 145.A.25–145.A.95. 

2.  Vedlikeholdsprosedyrene som er fastsatt eller skal fastsettes av organisasjonen i henhold til dette nummer, 

skal dekke alle aspekter ved utføringen av vedlikeholdsvirksomheten, herunder ytelsen av og kontrollen 

med spesialiserte tjenester, og fastsette standardene som organisasjonen har til hensikt å arbeide etter. 

3.  Når det gjelder linjevedlikehold og basevedlikehold for luftfartøyer, skal organisasjonen fastsette 

prosedyrer for å gjøre risikoen for gjentatte feil så liten som mulig og fange opp feil på kritiske systemer, og 

for å sørge for at ikke én og samme person utfører og inspiserer noe i tilknytning til en vedlikeholdsoppgave 

som omfatter et element av demontering/montering av flere komponenter av samme type montert på mer 

enn ett system på samme luftfartøy under en bestemt vedlikeholdssjekk. Når bare én person er tilgjengelig 

for å utføre disse oppgavene, skal imidlertid organisasjonens arbeidskort eller arbeidsark omfatte et ekstra 

trinn for ny inspeksjon av arbeidet utført av denne personen etter at alle de samme oppgavene er fullført. 

4.  Det skal opprettes vedlikeholdsprosedyrer for å sikre at skader vurderes og endringer og reparasjoner 

utføres ved bruk av opplysninger angitt i M.A.304. 

c) Organisasjonen skal opprette et kvalitetssikringssystem som omfatter følgende: 

1.  uavhengige revisjoner for å overvåke at luftfartøyer og luftfartøykomponenter er i samsvar med de påkrevde 

standardene, og at prosedyrene er godt egnet til å sikre at prosedyrene fører til god vedlikeholdspraksis og 

luftdyktige luftfartøyer/luftfartøykomponenter. I de minste organisasjonene kan det inngås kontrakt om den 

uavhengige revisjonen som inngår i kvalitetssystemet, med en annen organisasjon som er godkjent i henhold 

til denne del, eller med en person med tilstrekkelig teknisk kunnskap og påviselig tilfredsstillende 

revisjonserfaring, og  
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2.  et rapporteringssystem for tilbakemelding om kvalitet til personen eller gruppen av personer angitt i 

145.A.30 bokstav b) og i siste instans til ansvarlig leder, som sikrer at det treffes korrekte og rettidige 

korrigerende tiltak som reaksjon på rapporter fra de uavhengige revisjonene fastsatt for å oppfylle nr. 1. 

145.A.70 Vedlikeholdsorganisasjonens håndbok 

a) Med «vedlikeholdsorganisasjonens håndbok» menes det eller de dokumentene som inneholder materialet som 

angir arbeidsomfanget godkjenningen anses å omfatte, og som viser hvordan organisasjonen tar sikte på å oppfylle 

kravene i dette vedlegg (del 145). Organisasjonen skal framlegge for vedkommende myndighet vedlike-

holdsorganisasjonens håndbok med følgende opplysninger: 

1.  en erklæring undertegnet av den ansvarlige lederen der det bekreftes at vedlikeholdsorganisasjonens 

håndbok og eventuelle tilhørende håndbøker det vises til, fastsetter hvordan organisasjonens oppfyller, og 

til enhver tid vil oppfylle, kravene i denne del. Når ansvarlig leder ikke er organisasjonens administrerende 

direktør, skal administrerende direktør kontrasignere erklæringen, 

2.  organisasjonens retningslinjer for sikkerhet og kvalitet som angitt i 145.A.65, 

3.  tittel og navn på personer oppnevnt i henhold til 145.A.30 bokstav b), 

4.  oppgavene og ansvaret til personer oppnevnt i henhold til 145.A.30 bokstav b), herunder hvilke saker de 

kan ta opp direkte med vedkommende myndighet på vegne av organisasjonen, 

5.  en organisasjonsplan som viser ansvarsfordelingen mellom personene oppnevnt i henhold til 145.A.30 

bokstav b), 

6.  en liste over personell med sertifiseringsansvar og støttepersonell, 

7.  en generell beskrivelse av bemanningsressursene, 

8.  en generell beskrivelse av anleggene på hver enkelt adresse angitt i organisasjonens godkjenningssertifikat, 

9.  en spesifikasjon av organisasjonens arbeidsomfang som omfattes av godkjenningen, 

10.  prosedyren i 145.A.85 for melding av endringer i organisasjonen, 

11.  prosedyren for endring av vedlikeholdsorganisasjonens håndbok, 

12.  prosedyrene og kvalitetssystemet fastsatt av organisasjonen i henhold til 145.A.25–145.A.90, 

13.  eventuelt en liste over kommersielle operatører som organisasjonen yter tjeneste til i form av vedlikehold 

av luftfartøyer, 

14.  en liste over eventuelle underleverandører som angitt i 145.A.75 bokstav b), 

15.  en liste over eventuelle linjestasjoner som angitt i 145.A.75 bokstav d), 

16.  en liste over eventuelle organisasjoner det er inngått kontrakt med. 

b) Håndboken skal endres ved behov slik at den til enhver tid er en ajourført beskrivelse av organisasjonen. 

Håndboken og eventuelle endringer av den skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

c) Uten hensyn til bokstav b) kan mindre endringer av håndboken godkjennes ved en endringsprosedyre (heretter 

kalt indirekte godkjenning). 

145.A.75 Organisasjonens særskilte rettigheter 

I samsvar med håndboken skal organisasjonen ha rett til å utføre følgende oppgaver: 

a) vedlikeholde alle luftfartøyer og/eller komponenter som den er godkjent for på de stedene som er angitt i 

godkjenningssertifikatet og i håndboken,  
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b) besørge vedlikehold av luftfartøyer eller komponenter den er godkjent for hos en annen organisasjon som arbeider i 

henhold til organisasjonens kvalitetssystem. Dette gjelder arbeid som utføres av en organisasjon som ikke selv er 

behørig godkjent til å utføre slikt vedlikehold i henhold til denne del, og er begrenset til det arbeidsomfanget som 

er tillatt etter prosedyrene fastsatt i 145.A.65 bokstav b). Dette arbeidsomfanget skal ikke omfatte baseved-

likeholdssjekk av luftfartøyer, fullstendig vedlikeholdssjekk på verksted eller ettersyn av motorer eller 

motormoduler, 

c) vedlikeholde luftfartøyer eller komponenter den er godkjent for, hvor som helst, forutsatt at behovet for 

vedlikeholdet enten skyldes at luftfartøyet ikke er luftdyktig, eller at det er behov for å gjennomføre leilighetsvis 

linjevedlikehold på de vilkår som er angitt i håndboken, 

d) vedlikeholde luftfartøyer og/eller komponenter den er godkjent for på et sted identifisert som et linjeved-

likeholdssted utstyrt for mindre vedlikehold, og bare dersom organisasjonens håndbok både tillater denne 

virksomheten og inneholder en liste over disse stedene 

e) utstede sertifikater for frigivelse for bruk i forbindelse med fullført vedlikehold i samsvar med 145.A.50. 

145.A.80 Begrensninger for organisasjonen 

Organisasjonen skal bare vedlikeholde luftfartøyer eller komponenter den er godkjent for når alle nødvendige 

anlegg og vedlikeholdsdata samt alt nødvendig utstyr, verktøy, materiell og personell med sertifiseringsansvar er 

tilgjengelig. 

145.A.85 Endringer i organisasjonen 

Organisasjonen skal underrette vedkommende myndighet om ethvert forslag om å gjennomføre noen av følgende 

endringer, før endringene finner sted, for at vedkommende myndighet skal kunne fastslå om det fortsatt er samsvar 

med denne del og om nødvendig endre godkjenningssertifikatet, med unntak av at når ledelsen ikke på forhånd er 

kjent med foreslåtte personellendringer, skal det gis underretning om disse endringene så raskt som mulig: 

1.  organisasjonens navn, 

2.  stedet der organisasjonens hovedkontor ligger, 

3.  organisasjonens andre tilholdssteder, 

4.  ansvarlig leder, 

5.  enhver person oppnevnt i henhold til 145.A.30 bokstav b), 

6.  anlegg, utstyr, verktøy, materiell, prosedyrer, arbeidsomfang eller personell med sertifiseringsansvar som kan 

påvirke godkjenningen. 

145.A.90 Fortsatt gyldighet 

a) En godkjenning skal utstedes for et ubegrenset tidsrom. Den skal fortsette å være gyldig forutsatt at 

1.  organisasjonen fortsatt oppfyller kravene i vedlegg II (del 145) i samsvar med bestemmelsene om 

håndtering av avvik angitt i 145.B.50, 

2.  vedkommende myndighet får adgang til organisasjonen for å fastslå om den fortsatt oppfyller kravene i 

denne del, og 

3.  sertifikatet ikke er gitt avkall på eller er tilbakekalt. 

b) Dersom godkjenningen gis avkall på eller tilbakekalles, skal den returneres til vedkommende myndighet. 

145.A.95 Avvik 

a) Et avvik på nivå 1 er enhver betydelig mangel på samsvar med kravene i dette vedlegg (del 145) som senker 

sikkerhetsstandarden og setter flysikkerheten i alvorlig fare.  
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b) Et avvik på nivå 2 er enhver mangel på samsvar med kravene i dette vedlegg (del 145) som vil kunne senke 

sikkerhetsstandarden og sette flysikkerheten i mulig fare. 

c) Etter at innehaveren av vedlikeholdsorganisasjonens godkjenning er blitt underrettet om avvik omhandlet i 

145.B.50, skal vedkommende fastsette en plan for korrigerende tiltak og dokumentere korrigerende tiltak som 

vedkommende myndighet finner tilstrekkelige, innen et frist som er avtalt med denne myndigheten. 

AVSNITT B 

PROSEDYRER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

145.B.01 Virkeområde 

I dette avsnitt fastsettes de administrative prosedyrene som vedkommende myndighet skal følge når den utfører sine 

oppgaver og utøver sitt ansvar med hensyn til utstedelse, forlengelse, endring, midlertidig oppheving eller 

tilbakekalling av vedlikeholdsorganisasjoners godkjenninger i henhold til dette vedlegg (del 145). 

145.B.10 Vedkommende myndighet 

1.  Alminnelige bestemmelser 

Medlemsstaten skal utpeke en vedkommende myndighet som skal ha ansvar for utstedelse, forlengelse, endring, 

midlertidig oppheving eller tilbakekalling av vedlikeholdsgodkjenninger. Denne vedkommende myndigheten skal 

opprette dokumenterte prosedyrer og organisatorisk struktur. 

2.  Ressurser 

Personellet må være stort nok til å kunne oppfylle kravene i dette avsnitt. 

3.  Kvalifikasjoner og opplæring 

Alt personell som arbeider med godkjenninger i henhold til dette avsnitt (del 145), skal 

a) være behørig kvalifisert og ha all den kunnskap, erfaring og opplæring som er nødvendig for å utføre de 

oppgavene de har fått tildelt, 

b) ha fått opplæring/videreopplæring om dette vedlegg (del 145) dersom dette er relevant, herunder dets tilsiktede 

mening og standard. 

4.  Prosedyrer 

Vedkommende myndighet skal fastsette prosedyrer som i detalj viser hvordan det oppnås samsvar med dette avsnitt B. 

Prosedyrene skal gjennomgås og endres for å sikre fortsatt samsvar. 

145.B.15 Organisasjoner med anlegg i flere medlemsstater 

Dersom det er vedlikeholdsanlegg i mer enn én medlemsstat, skal undersøkelsen av og det løpende tilsynet med 

godkjenningen utføres i samarbeid med vedkommende myndigheter i medlemsstatene der de andre vedlikeholds-

anleggene ligger. 

145.B.20 Førstegangsgodkjenning 

1.  Forutsatt at kravene i 145.A.30 bokstav a) og b) er oppfylt, skal vedkommende myndighet formelt underrette 

søker skriftlig om at den godtar personellet omhandlet i 145.A.30 bokstav a) og b). 

2.  Vedkommende myndighet skal kontrollere at prosedyrene beskrevet i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok er i 

samsvar med dette vedlegg (del 145), og kontrollere at ansvarlig leder undertegner forpliktelseserklæringen.  
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3.  Vedkommende myndighet skal kontrollere at organisasjonen oppfyller kravene i dette vedlegg (del 145). 

4.  Det skal innkalles til et møte med ansvarlig leder minst én gang i løpet av godkjenningsundersøkelsen for å 

sikre at vedkommende fullt ut forstår betydningen av godkjenningen og grunnen til at vedkommende må 

undertegne erklæringen om organisasjonens forpliktelse til å opptre i samsvar med prosedyrene angitt i 

håndboken. 

5.  Alle avvik må bekreftes skriftlig til organisasjonen. 

6.  Vedkommende myndighet skal registrere alle avvik, avhjelpende tiltak (tiltak som kreves for å utbedre et avvik) 

og anbefalinger. 

7.  For å oppnå førstegangsgodkjenning skal alle avvik utbedres før godkjenningen kan utstedes. 

145.B.25 Utstedelse av godkjenning 

1.  Vedkommende myndighet skal formelt godkjenne håndboken og utstede godkjenningssertifikat til søkeren på 

skjema 3, som omfatter godkjenningsrettighetene. Vedkommende myndighet skal bare utstede sertifikat når 

organisasjonen oppfyller kravene i dette vedlegg (del 145). 

2.  Vedkommende myndighet skal angi vilkårene for godkjenningen i godkjenningssertifikatet på EASA-skjema 3. 

3.  Referansenummeret skal påføres godkjenningssertifikatet på skjema 3 på en måte som er angitt av Byrået. 

145.B.30 Forlengelse av godkjenning 

Forlengelsen av en godkjenning skal overvåkes i samsvar med gjeldende prosess for «førstegangsgodkjenning» i 

henhold til 145.B.20. I tillegg gjelder følgende: 

1.  Vedkommende myndighet skal oppbevare og ajourføre et program med en fortegnelse over de godkjente 

vedlikeholdsorganisasjonene under dens tilsyn samt datoene for planlagte og utførte revisjoner. 

2.  Hver organisasjon skal kontrolleres fullstendig for å fastslå samsvar med dette vedlegg (del 145), med 

tidsintervaller som ikke overstiger 24 måneder. 

3.  Det skal innkalles til et møte med ansvarlig leder minst én gang hver 24. måned for å sikre at vedkommende 

hele tiden er informert om viktige spørsmål som kommer opp under revisjoner. 

145.B.35 Endringer 

1.  Vedkommende myndighet skal underrettes av organisasjonen om eventuelle foreslåtte endringer som angitt i 

145.A.85. 

 Vedkommende myndighet skal oppfylle de relevante delene i punktene om den innledende prosessen i 

forbindelse med eventuelle endringer i organisasjonen. 

2.  Vedkommende myndighet kan fastsette de vilkårene som organisasjonen kan drive under i forbindelse med 

slike endringer, med mindre den beslutter at godkjenningen skal oppheves midlertidig. 

145.B.40 Endringer i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok 

Følgende gjelder for enhver endring av vedlikeholdsorganisasjonens håndbok (Maintenance Organisation 

Exposition – MOE): 

1.  Ved direkte godkjenning av endringer av håndboken i samsvar med 145.A.70 bokstav b) skal vedkommende 

myndighet, før den formelt underretter den godkjente organisasjonen om godkjenningen, kontrollere at 

prosedyrene angitt i håndboken er i samsvar med vedlegg II (del 145). 

2.  Når det benyttes en prosedyre for indirekte godkjenning av endringer i samsvar med 145.A.70 bokstav c), skal 

vedkommende myndighet påse i) at det dreier seg om mindre endringer, og ii) at myndigheten har tilstrekkelig 

kontroll over godkjenningen av endringene til å sikre at de fortsatt oppfyller kravene i vedlegg II (del 145). 
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145.B.45 Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning av en godkjenning 

Vedkommende myndighet skal 

a) midlertidig oppheve en godkjenning ved skjellig grunn til mistanke om en mulig sikkerhetsrisiko, eller 

b) midlertidig oppheve, tilbakekalle eller begrense en godkjenning i henhold til 145.B.50. 

145.B.50 Avvik 

a) Når det under revisjoner eller på annet vis avdekkes manglende samsvar med kravene i dette vedlegg (del 145), 

skal vedkommende myndighet treffe følgende tiltak: 

1.  Ved avvik på nivå 1 skal vedkommende myndighet omgående treffe tiltak for å tilbakekalle, begrense eller 

midlertidig oppheve vedlikeholdsorganisasjonens godkjenning helt eller delvis, avhengig av omfanget av 

avviket på nivå 1, til organisasjonen har truffet tilfredsstillende korrigerende tiltak. 

2.  Ved avvik på nivå 2 skal fristen for korrigerende tiltak som vedkommende myndighet gir, stå i forhold til 

avvikets art, men må i utgangspunktet ikke under noen omstendighet overstige tre måneder. Under visse 

omstendigheter og avhengig av avvikets art kan vedkommende myndighet forlenge tremånedersfristen, 

forutsatt at det foreligger en tilfredsstillende plan for korrigerende tiltak som er godkjent av vedkommende 

myndighet. 

b) Vedkommende myndighet skal treffe tiltak for å oppheve godkjenningen midlertidig helt eller delvis dersom 

fristen vedkommende myndighet har gitt, ikke overholdes. 

145.B.55 Oppbevaring av dokumentasjon 

1.  Vedkommende myndighet skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon med minstekrav til 

oppbevaring som på en hensiktsmessig måte gjør det mulig å spore prosessen med å utstede, forlenge, endre, 

midlertidig oppheve eller tilbakekalle hver enkelt organisasjons godkjenning. 

2.  Dokumentasjonen skal minst inneholde 

a) søknaden om godkjenning av organisasjonen, herunder forlengelse av godkjenningen, 

b) programmet for vedkommende myndighets kontinuerlige tilsyn, herunder alle revisjonsdokumenter, 

c) organisasjonens godkjenningssertifikat, med eventuelle endringer, 

d) en kopi av revisjonsprogrammet med en liste over datoer for planlagte og utførte revisjoner, 

e) kopier av all formell korrespondanse, herunder skjema 4 eller tilsvarende, 

f) detaljerte opplysninger om eventuelle unntak og håndhevingstiltak, 

g) eventuelt andre av vedkommende myndighets kontrollrapportskjemaer, 

h) vedlikeholdsorganisasjonens håndbok. 

3.  Oppbevaringstiden for ovennevnte dokumentasjon skal være minst fire år. 

4.  Vedkommende myndighet kan velge å bruke enten et papir- eller et datasystem eller en kombinasjon av begge, 

forutsatt at det treffes egnede kontrolltiltak. 

145.B.60 Unntak 

Alle unntak som gis i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 216/2008, skal registreres og oppbevares 

av vedkommende myndighet. 

 _____  
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Tillegg I 

Sertifikat for godkjent frigivelse – EASA-skjema 1 

Bestemmelsene i tillegg II til vedlegg I (del M) får anvendelse. 

 _____  

Tillegg II 

Klasse- og rettighetssystem for godkjenning av vedlikeholdsorganisasjoner omhandlet i kapittel F i vedlegg I 

(Del M) og i vedlegg II (Del 145) 

Bestemmelsene i tillegg IV til vedlegg I (del M) får anvendelse. 

 _____  
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Tillegg III 

Godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon omhandlet i vedlegg II (Del 145) 

Side 1 av 2 

[MEDLEMSSTAT](*) 

Medlemsstat i Den europeiske union(**) 

GODKJENNINGSSERTIFIKAT FOR VEDLIKEHOLDSORGANISASJON 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)] 145.XXXX 

I henhold til gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 og 

på vilkårene nedenfor sertifiserer [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] herved 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

som vedlikeholdsorganisasjon i samsvar med avsnitt A i vedlegg II (del 145) til forordning (EF) nr. 2042/2003 til å utføre 

vedlikehold på produktene, delene og utstyret oppført i vedlagte godkjenningsskjema og til å utstede tilhørende sertifikater for 

frigivelse for bruk ved bruk av ovennevnte referanser. 

VILKÅR: 

1. Denne godkjenningen er begrenset til det som er angitt i avsnittet om arbeidsomfang i den godkjente vedlikeholds-

opplæringsorganisasjonens håndbok omhandlet i avsnitt A i vedlegg II (del 145). 

2. Denne godkjenningen krever at prosedyrene angitt i den godkjente vedlikeholdsorganisasjonens håndbok, overholdes. 

3. Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen oppfyller kravene i vedlegg II (del 145) 

til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

4. Forutsatt at ovennevnte vilkår er oppfylt, har denne godkjenningen ubegrenset varighet, med mindre godkjenningen 

tidligere er gitt avkall på, erstattet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

Dato for første utstedelse:  ................................................................................................................................................................  

Dato for denne revisjonen:  ...............................................................................................................................................................  

Revisjonsnr.:  ....................................................................................................................................................................................  

Underskrift:  ......................................................................................................................................................................................  

For vedkommende myndighet: [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] 

EASA-skjema 3-145 utgave 2 

  

(*)  eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU eller EASA.  
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Side 2 av 2 

GODKJENNINGSSKJEMA FOR VEDLIKEHOLDSORGANISASJON 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)] 145.[XXXX] 

Organisasjon: [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

KLASSE RETTIGHET BEGRENSNING BASEVEDLIKEHOLD LINJEVEDLIKEHOLD 

LUFTFARTØY(**) (***) (***) [JA/NEI](**) [JA/NEI](**) 

(***) (***) [JA/NEI](**) [JA/NEI](**) 

MOTORER(**) (***) (***) [JA/NEI](**) [JA/NEI](**) 

(***) (***) [JA/NEI](**) [JA/NEI](**) 

ANDRE 

KOMPONENTER 

ENN HELE 

MOTORER OG 

APU-ER(**) 

(***) (***) 

(***) (***) 

(***) (***) 

(***) (***) 

(***) (***) 

(***) (***) 

SPESIALISERTE 

TJENESTER(**) 

(***) (***) 

(***) (***) 

Denne godkjenningen er begrenset til produkter, deler og utstyr samt former for virksomhet angitt i avsnittet om arbeidsomfang i 

den godkjente vedlikeholdsorganisasjonens håndbok. 

Referanse til vedlikeholdsorganisasjonens håndbok:  ...................................................................................................................  

Dato for første utstedelse:  ............................................................................................................................................................  

Dato for siste godkjente revisjon:  .........................................................  Revisjonsnr.:  ................................................................  

Underskrift:  ..................................................................................................................................................................................  

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)] 

EASA-skjema 3-145 utgave 2 

 ____  

  
(*)  eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Stryk det som organisasjonen ikke er godkjent for. 
(***)  Fyll ut med relevant rettighet og begrensning. 
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Tillegg IV 

Vilkår for bruk av personell som ikke er kvalifisert i samsvar med vedlegg III (Del 66) nevnt i 145.A.30  

bokstav j) nr. 1 og 2 

1. Personell med sertifiseringsansvar som oppfyller alle følgende vilkår, anses å oppfylle formålet med 145.A.30 bokstav j) 

nr. 1 og 2: 

a) Vedkommende skal inneha et sertifikat eller en fullmakt for personell med sertifiseringsansvar utstedt i henhold til 

nasjonale bestemmelser i samsvar med ICAO-vedlegg 1. 

b) Vedkommendes arbeidsomfang skal ikke overskride arbeidsomfanget fastsatt i det mest restriktive av henholdsvis det 

nasjonale sertifikatet eller fullmakten for personell med sertifiseringsansvar. 

c) Vedkommende skal kunne dokumentere å ha fått opplæring om menneskelige faktorer og luftfartslovgivningen nevnt i 

modul 9 og 10 i tillegg I til vedlegg III (del 66). 

d) Vedkommende skal kunne dokumentere fem års vedlikeholdserfaring som personell med sertifiseringsansvar innen 

linjevedlikehold og åtte år som personell med sertifiseringsansvar innen basevedlikehold. Personer med oppgaver som 

ikke går ut over oppgavene til personell med sertifiseringsansvar i kategori A i henhold til del 66, trenger imidlertid bare å 

dokumentere tre års vedlikeholdserfaring. 

e) Personell med sertifiseringsansvar for linjevedlikehold og støttepersonell knyttet til basevedlikehold skal vise at de har fått 

typeopplæring og bestått eksamen på henholdsvis kategori B1-, B2- eller B3-nivå som nevnt i tillegg III til vedlegg III 

(del 66) for hver luftfartøytype innenfor arbeidsomfanget nevnt i bokstav b). Personer med et arbeidsomfang som ikke går 

ut over arbeidsomfanget til personell med sertifiseringsansvar i kategori A, kan imidlertid få oppgaveopplæring i stedet for 

fullstendig typeopplæring. 

f) Personell med sertifiseringsansvar for basevedlikehold skal vise at de har fått typeopplæring og bestått eksamen på 

kategori C-nivå som nevnt i tillegg III til vedlegg III (del 66) for hver luftfartøytype innenfor arbeidsomfanget nevnt i 

bokstav b), bortsett fra at for den første luftfartøytypen skal opplæring og eksamen være på kategori B1-, B2- eller B3-nivå 

i samsvar med tillegg III. 

2. Beskyttede rettigheter 

a) Personell som har særskilte rettigheter før de relevante kravene i vedlegg III (del 66) trer i kraft, kan fortsette å utøve 

disse uten å måtte oppfylle kravene i nr. 1 bokstav c)–f). 

b) Etter denne dato skal imidlertid alt personell med sertifiseringsansvar som ønsker å utvide virkeområdet for sin 

fullmakt til å omfatte ytterligere særskilte rettigheter, oppfylle kravene i nr. 1. 

c)  Uten hensyn til nr. 2 bokstav b) er det i forbindelse med ytterligere typeopplæring ikke nødvendig å oppfylle kravene i 

nr. 1 bokstav c) og d). 

 _____  
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VEDLEGG III 

(Del 66) 

INNHOLD 

66.1.  Vedkommende myndighet 

AVSNITT A — TEKNISKE KRAV 

KAPITTEL A — VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY 

66.A.1  Virkeområde 

66.A.3  Sertifikatkategorier 

66.A.5  Luftfartøygrupper 

66.A.10  Søknad 

66.A.15  Berettigelse 

66.A.20  Særskilte rettigheter 

66.A.25  Krav til grunnleggende kunnskap 

66.A.30  Krav til grunnleggende erfaring 

66.A.40  Fortsatt gyldighet for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

66.A.45  Påtegning av rettigheter for luftfartøy 

66.A.50  Begrensninger 

66.A.55  Kvalifikasjonsbevis 

66.A.70  Konverteringsbestemmelser 

AVSNITT B — PROSEDYRER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

KAPITTEL A — ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

66.B.1  Virkeområde 

66.B.10  Vedkommende myndighet 

66.B.20  Oppbevaring av dokumentasjon 

66.B.25  Gjensidig utveksling av opplysninger 

66.B.30  Unntak 

KAPITTEL B — UTSTEDELSE AV VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY 

66.B.100  Prosedyre for vedkommende myndighets utstedelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

66.B.105  Prosedyre for utstedelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy gjennom en vedlikeholdsorganisasjon godkjent i 

henhold til del 145 

66.B.110  Prosedyre for endring av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter ytterligere grunnkategorier eller 

underkategorier 

66.B.115  Prosedyre for endring av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter en rettighet eller opphever 

begrensninger 

66.B.120  Prosedyre for fornyelse av gyldigheten av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

66.B.125  Prosedyre for konvertering av sertifikater, herunder grupperettigheter 

66.B.130  Prosedyre for direkte godkjenning av luftfartøytypeopplæring 

KAPITTEL C — EKSAMENER 

66.B.200  Eksamen avholdt av vedkommende myndighet  
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KAPITTEL D — KONVERTERING AV KVALIFIKASJONER FOR PERSONELL MED SERTIFISERINGSANSVAR 

66.B.300  Alminnelige bestemmelser 

66.B.305  Konverteringsrapport for nasjonale kvalifikasjoner 

66.B.310  Konverteringsrapport for fullmakter til godkjente vedlikeholdsorganisasjoner 

KAPITTEL E — GODSKRIVING AV EKSAMENER 

66.B.400  Alminnelige bestemmelser 

66.B.405  Rapport om godskriving av eksamener 

66.B.410  Gyldighet for godskriving av eksamener 

KAPITTEL F — LØPENDE TILSYN 

66.B.500  Tilbakekalling, midlertidig oppheving eller begrensning av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

TILLEGG 

Tillegg I — Krav til grunnleggende kunnskap 

Tillegg II — Standard for grunnleggende eksamener 

Tillegg III — Standard for luftfartøytypeopplæring og –eksamen. Opplæring på arbeidsplassen 

Tillegg IV — Krav til erfaring ved utvidelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

Tillegg V – EASA-skjema 19 — Søknadsskjema 

Tillegg VI – EASA-skjema 26 — Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy nevnt i vedlegg III (del 66) 

66.1 Vedkommende myndighet 

a) I dette vedlegg (del 66) menes med vedkommende myndighet 

1.  myndigheten utpekt av den medlemsstaten der en person først søker om utstedelse av et vedlikeholdssertifikat for 

luftfartøy, eller 

2.  myndigheten utpekt av en annen medlemsstat, forutsatt samtykke fra myndigheten nevnt i nr. 1. I så fall skal sertifikatet 

nevnt i nr. 1 tilbakekalles, all dokumentasjon nevnt i 66.B.20 overføres og et nytt sertifikat utstedes på grunnlag av 

denne dokumentasjonen. 

b) Byrået skal ha ansvar for å fastsette 

1.  listen over luftfartøytyper og 

2.  hvilke skrog/motorkombinasjoner som omfattes av hver enkelt typerettighet. 

AVSNITT A 

TEKNISKE KRAV 

KAPITTEL A 

VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY 

66.A.1 Virkeområde 

I dette avsnitt defineres vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy og kravene til søknad og utstedelse samt forlengelse 

av gyldigheten. 

66.A.3 Sertifikatkategorier 

a) Vedlikeholdssertifikater for luftfartøy omfatter følgende kategorier: 

— Kategori A 

— Kategori B1  
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— Kategori B2 

— Kategori B3 

— Kategori C 

b) Kategori A og B1 er inndelt i underkategorier for kombinasjoner av fly, helikoptre, turbin- og stempelmotorer. 

Disse underkategoriene er: 

— A1 og B1.1 Fly med turbinmotor 

— A2 og B1.2 Fly med stempelmotor 

— A3 og B1.3 Helikoptre med turbinmotor 

— A4 og B1.4 Helikoptre med stempelmotor 

c) Kategori B3 gjelder fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte startmasse på høyst 2 000 kg. 

66.A.5 Luftfartøygrupper 

I forbindelse med rettigheter på vedlikeholdssertifikater skal luftfartøyer klassifiseres i følgende grupper: 

1.  Gruppe 1: motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer samt flermotors helikoptre, fly med største sertifiserte 

driftshøyde over FL 290, luftfartøyer utstyrt med elektroniske flygestyringssystemer (fly-by-wire systems) og 

andre luftfartøyer som krever en typerettighet dersom dette er fastsatt av Byrået. 

2.  Gruppe 2: luftfartøyer som ikke tilhører gruppe 1, men som tilhører følgende undergrupper: 

– undergruppe 2a: enmotors turbopropellfly 

– undergruppe 2b: enmotors helikoptre med turbinmotor 

– undergruppe 2c: enmotors helikoptre med stempelmotor 

3.  Gruppe 3: fly med stempelmotor som ikke tilhører gruppe 1. 

66.A.10 Søknad 

a) En søknad om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy eller en endring av et slikt sertifikat skal skrives på EASA-

skjema 19 (se tillegg V) på den måten vedkommende myndighet har fastsatt, og skal sendes til denne 

myndigheten. 

b) En søknad om endring av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy skal sendes til vedkommende myndighet i den 

medlemsstaten som utstedte vedlikeholdssertifikatet for luftfartøyet. 

c) I tillegg til dokumentene som kreves i henhold til 66.A.10 bokstav a), 66.A.10 bokstav b) og 66.B.105, alt etter hva 

som er relevant, skal den som søker om ytterligere grunnkategorier eller underkategorier i et vedlikeholdssertifikat 

for luftfartøy, sende inn sitt nåværende vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i original til vedkommende myndighet 

sammen med EASA-skjema 19. 

d) Dersom den som søker om endring av grunnkategoriene, er kvalifisert for en slik endring gjennom prosedyren 

nevnt i 66.B.100 i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten som utstedte sertifikatet, skal søknaden sendes til 

vedkommende myndighet nevnt i 66.1. 

e) Dersom den som søker om endring av grunnkategoriene, er kvalifisert for en slik endring gjennom prosedyren 

nevnt i 66.B.105 i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten som utstedte sertifikatet, skal vedlikeholdsorgani-

sasjonen godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145) sende vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy sammen med 

EASA-skjema 19 til vedkommende myndighet i medlemsstaten nevnt i 66.1, for å få stempel og signatur påført på 

endringen eller få sertifikatet utstedt på nytt, alt etter hva som passer. 

f) Hver søknad skal ha underlagsdokumentasjon som viser at søkeren oppfyller gjeldende krav til teoretiske 

kunnskaper, praktisk opplæring og erfaring på søknadstidspunktet. 

66.A.15 Berettigelse 

Den som søker om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, må være minst 18 år.  
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66.A.20 Særskilte rettigheter 

a) Følgende særskilte rettigheter får anvendelse: 

1.  Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori A gir innehaveren rett til å utstede sertifikater for frigivelse 

for bruk etter mindre omfattende planlagt linjevedlikehold og utbedring av enkle mangler innenfor rammen 

av de oppgavene som er angitt på sertifiseringsfullmakten nevnt i 145.A.35 i vedlegg II (del 145). De 

særskilte rettighetene sertifiseringen gir, skal være begrenset til arbeid som sertifikatinnehaveren personlig 

har utført i vedlikeholdsorganisasjonen som utstedte sertifiseringsfullmakten. 

2.  Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B1 skal gi innehaveren rett til å utstede sertifikater for 

frigivelse for bruk og å fungere som støttepersonell i kategori B etter 

– vedlikehold av luftfartøyets struktur, motor og mekaniske og elektriske systemer, 

– arbeid på avionikksystemer som bare krever enkel testing for å dokumentere at de er funksjonsdyktige, 

og som ikke krever feilsøking. 

 Kategori B1 omfatter tilsvarende underkategori A. 

3.  Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B2 skal gi innehaveren rett til 

i) å utstede sertifikater for frigivelse for bruk og fungere som støttepersonell i kategori B2 etter 

– vedlikehold utført på avionikksystemer og elektriske systemer og 

– arbeid som omfatter elektronikk og avionikk i motor og mekaniske systemer som bare krever enkel 

testing for å vise at de er funksjonsdyktige, og 

ii) å utstede sertifikater for frigivelse for bruk etter mindre omfattende planlagt linjevedlikehold og 

utbedring av enkle mangler innenfor rammen av de oppgavene som er angitt i sertifiseringsfullmakten 

nevnt i 145.A.35 i vedlegg II (del 145). Denne særskilte sertifiseringsrettigheten skal være begrenset til 

arbeid som sertifikatinnehaveren personlig har utført i den vedlikeholdsorganisasjonen som har utstedt 

sertifiseringsfullmakten, og være begrenset til rettighetene som allerede er påtegnet B2-sertifikatet. 

 Sertifikat i kategori B2 omfatter ingen underkategori A. 

4.  Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B3 skal gi innehaveren rett til å utstede sertifikater for 

frigivelse for bruk og fungere som støttepersonell i kategori B3 for 

– vedlikehold av luftfartøyets struktur, motor og mekaniske og elektriske systemer, 

– arbeid på avionikksystemer som bare krever enkel testing for å dokumentere at de er funksjonsdyktige, 

og som ikke krever feilsøking. 

5.  Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori C skal gi innehaveren rett til å utstede sertifikater for 

frigivelse for bruk etter basevedlikehold på luftfartøyer. De særskilte rettighetene gjelder for luftfartøyet i 

sin helhet. 

b) Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy kan ikke utøve sine særskilte rettigheter med mindre 

1.  det er i samsvar med gjeldende krav i vedlegg I (del M) og vedlegg II (del 145), 

2.  vedkommende i den foregående toårsperioden enten har hatt seks måneders vedlikeholdserfaring i samsvar 

med de særskilte rettighetene gitt i vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy eller har oppfylt bestemmelsen om 

utstedelse av de relevante særskilte rettighetene, 

3.  vedkommende har tilstrekkelig kompetanse til å sertifisere vedlikehold på tilsvarende luftfartøyer, og 

4.  vedkommende er i stand til å lese, skrive og kommunisere på et forståelig nivå på det eller de språkene som 

er brukt i den tekniske dokumentasjonen og prosedyrene som er nødvendige for utstedelsen av sertifikater 

for frigivelse for bruk. 

66.A.25 Krav til grunnleggende kunnskap 

a) Den som søker om et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy eller utvidelse til en kategori eller underkategori av et 

slikt sertifikat, skal gjennom en eksamen dokumentere et kunnskapsnivå i de relevante modulene som er i 

samsvar med tillegg I til vedlegg III (del 66). Eksamenen skal avholdes enten av en utdanningsorganisasjon som 

er behørig godkjent i samsvar med vedlegg IV (del 147) eller av vedkommende myndighet.  
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b) Opplæringskursene og eksamenene skal være bestått i løpet av de siste ti årene før søknad om vedlikeholds-

sertifikat for luftfartøy eller utvidelse til en kategori eller underkategori av et slikt vedlikeholdssertifikat for 

luftfartøy, sendes inn. Skulle dette ikke være tilfellet, kan imidlertid eksamener godskrives i henhold til bokstav c). 

c) Søkeren kan søke vedkommende myndighet om full eller delvis godskriving av kravene til grunnleggende 

kunnskap for 

1.  eksamener i grunnleggende kunnskap som ikke oppfyller kravet i bokstav b) ovenfor, og 

2.  enhver annen teknisk kvalifikasjon som vedkommende myndighet anser som likeverdig med kunnskaps-

standarden i vedlegg III (del 66). 

 Godskrivinger skal innvilges i samsvar med avsnitt B kapittel E i dette vedlegg (del 66). 

d) Godskrivinger utløper ti år etter at søkeren får dem innvilget av vedkommende myndighet. Etter utløpet kan 

søkeren søke om ny godskriving. 

66.A.30 Krav til grunnleggende erfaring 

a) Den som søker om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy skal ha: 

1.  For kategori A, underkategori B1.2 og B1.4 og kategori B3: 

i) tre års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift dersom søkeren ikke har noen tidligere 

relevant teknisk opplæring, eller 

ii) to års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift og fullført opplæring i et teknisk fag som 

vedkommende myndighet anser som relevant, eller 

iii) ett års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift og fullført grunnkurs godkjent i henhold til 

vedlegg IV (del 147). 

2.  For kategori B2 og underkategori B1.1 og B1.3: 

i) fem års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift dersom søkeren ikke har noen tidligere 

relevant teknisk opplæring, eller 

ii) tre års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift og fullført opplæring i et teknisk fag som 

vedkommende myndighet anser som relevant, eller 

iii) to års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift og fullført grunnkurs godkjent i henhold til 

vedlegg IV (del 147). 

3.  For kategori C med hensyn til store luftfartøyer: 

i) tre års erfaring i utøvelse av særskilte rettigheter i kategori B1.1, B1.3 eller B2 på store luftfartøyer eller 

som støttepersonell i henhold til 145.A.35, eller en kombinasjon av begge, eller 

ii) fem års erfaring i utøvelse av særskilte rettigheter i kategori B1.2 eller B1.4 på store luftfartøyer eller 

som støttepersonell i henhold til 145.A.35, eller en kombinasjon av begge. 

4.  For kategori C med hensyn til andre luftfartøyer enn store luftfartøyer: tre års erfaring i utøvelse av særskilte 

rettigheter i kategori B1 eller B2 på andre luftfartøyer enn store luftfartøyer eller som støttepersonell i henhold 

til 145.A.35 bokstav a), eller en kombinasjon av begge. 

5.  For kategori C oppnådd gjennom en akademisk grad: for søkere som har en akademisk grad i et teknisk fag fra 

et universitet eller en annen institusjon for høyere utdanning anerkjent av vedkommende myndighet, tre års 

erfaring fra arbeid i et vedlikeholdsmiljø for sivile luftfartøyer på et representativt utvalg av oppgaver direkte 

knyttet til vedlikehold av luftfartøyer, herunder seks måneders deltaking i basevedlikeholdsoppgaver. 

b) Den som søker om en utvidelse av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, skal oppfylle et minstekrav til erfaring 

i vedlikehold av sivile luftfartøyer som er relevant for den nye kategorien eller underkategorien det søkes om, i 

samsvar med tillegg IV til dette vedlegg (del 66).  
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c) Erfaringen skal være praktisk og innebære deltaking i et representativt utvalg av vedlikeholdsoppgaver på 

luftfartøyer. 

d) Minst ett år av den obligatoriske erfaringen skal være nylig oppnådd erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i den 

kategorien/underkategorien som det ble søkt om ved førstegangsutstedelsen av vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøy. For utvidelser med kategorier/underkategorier av et eksisterende vedlikeholdssertifikat for luftfartøy kan 

den nylig oppnådde tilleggserfaringen være kortere enn ett år, men skal være minst tre måneder. Den erfaringen 

som kreves, skal ses i forhold til forskjellen mellom den sertifikatkategorien/-underkategorien søkeren har, og den 

det søkes om. Slik tilleggserfaring skal være knyttet til den nye sertifikatkategorien/-underkategorien det søkes om. 

e) Uten hensyn til bokstav a) skal erfaring i vedlikehold av luftfartøyer oppnådd utenfor et miljø for vedlikehold 

av sivile luftfartøyer godtas når dette vedlikeholdet er likeverdig med det som kreves i dette vedlegg (del 66) 

fastsatt av vedkommende myndighet. Tilleggserfaring i vedlikehold av sivile luftfartøyer skal imidlertid være et 

krav for å sikre tilstrekkelig forståelse av miljøet for vedlikehold av sivile luftfartøyer. 

f) Erfaringen skal være oppnådd i løpet av de siste ti årene før det søkes om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

eller utvidelse til en kategori eller underkategori av et slikt sertifikat. 

66.A.40 Fortsatt gyldighet for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

a) Vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy blir ugyldig fem år etter at det sist ble utstedt eller endret, med mindre 

innehaveren sender inn sitt vedlikeholdssertifikat for luftfartøy til den vedkommende myndighet som har utstedt 

det, for å bekrefte at opplysningene i sertifikatet er de samme som opplysningene i vedkommende myndigheters 

arkiv i henhold til 66.B.120. 

b) Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy skal fylle ut de relevante delene av EASA-skjema 19 (se 

tillegg V), og sende det inn sammen med sitt eget eksemplar av sertifikatet til den vedkommende myndighet 

som utstedte det opprinnelige vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, med mindre innehaveren arbeider i en 

vedlikeholdsorganisasjon godkjent i henhold til vedlegg II (del 145) som har en prosedyre i sin håndbok som gir 

organisasjonen adgang til å sende inn den nødvendige dokumentasjonen på vegne av innehaveren av 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy. 

c) Alle særskilte sertifiseringsrettigheter basert på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy blir ugyldige når vedlike-

holdssertifikatet for luftfartøy blir ugyldig. 

d) Vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy er gyldig bare i) når det er utstedt og/eller endret av vedkommende 

myndighet, og ii) når innehaveren har undertegnet dokumentet. 

66.A.45 Påtegning av rettigheter for luftfartøy 

a) For at innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy skal kunne utøve særskilte sertifiseringsrettigheter 

på en bestemt type luftfartøy, må vedkommendes sertifikat være påført de relevante rettighetene. 

– For kategori B1, B2 eller C er følgende rettigheter relevante: 

1.  For luftfartøyer i gruppe 1, den relevante typerettigheten. 

2.  For luftfartøyer i gruppe 2, den relevante typerettigheten, produsents undergrupperettighet eller full 

undergrupperettighet. 

3.  For luftfartøyer i gruppe 3, den relevante typerettigheten eller full grupperettighet. 

– For kategori B3 er den relevante rettigheten «fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte 

startmasse på høyst 2 000 kg». 

– For kategori A kreves ingen rettighet så lenge kravene i 145.A.35 i vedlegg II (del 145) er oppfylt. 

b) Påtegning av typerettighet forutsetter at relevant typeopplæring for luftfartøyer i kategori B1, B2 eller C er 

tilfredsstillende fullført. 

c) I tillegg til kravet i bokstav b) forutsetter påtegning av den første typerettigheten for en gitt kategori/ 

underkategori at tilsvarende opplæring på arbeidsplassen, som beskrevet i tillegg III til vedlegg III (del 66), er 

tilfredsstillende fullført.  
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d) Som unntak fra bokstav b) og c) kan typerettigheter for luftfartøyer i gruppe 2 og 3 også tildeles 

– etter at den relevante typeeksamenen for luftfartøyer i kategori B1, B2 eller C beskrevet i tillegg III til dette 

vedlegg (del 66), er tilfredsstillende fullført, og 

– når det gjelder kategori B1 og B2, etter at praktisk erfaring med luftfartøytypen er dokumentert. I så fall skal 

den praktiske erfaringen omfatte et representativt utvalg av de vedlikeholdsoppgaver som er relevante for 

sertifikatkategorien. 

 Når det gjelder en rettighet i kategori C for en person som er kvalifisert ved en akademisk grad som angitt i 

66.A.30 bokstav a) nr. 5, skal den første eksamenen i en relevant luftfartøytype være på kategori B1- eller B2- 

nivå. 

e) For luftfartøyer i gruppe 2 skal 

1.  påtegning av produsentens undergrupperettigheter gis innehavere av sertifikater i kategori B1 og C ved 

oppfyllelse av kravene til typerettigheter for minst to luftfartøytyper fra samme produsent som til sammen 

er representative for den relevante produsentundergruppen, 

2.  påtegning av fulle undergrupperettigheter gis innehavere av sertifikater i kategori B1 og C ved oppfyllelse 

av kravene til typerettigheter for minst tre luftfartøytyper fra ulike produsenter som til sammen er 

representative for den relevante undergruppen, 

3.  påtegning av produsentens undergrupperettigheter og fulle undergrupperettigheter gis innehavere av 

sertifikater i kategori B2 ved dokumentasjon på praktisk erfaring, som skal omfatte et representativt utvalg 

av de vedlikeholdsoppgavene som er relevante for sertifikatkategorien og den relevante undergruppen av 

luftfartøyer. 

f) For luftfartøyer i gruppe 3 skal 

1.  påtegning av fulle gruppe-3-rettigheter gis innehavere av sertifikater i kategori B1, B2 og C ved 

dokumentasjon på praktisk erfaring, som skal omfatte et representativt utvalg av de vedlikeholdsoppgavene 

som er relevante for sertifikatkategorien og gruppe 3, 

2.  for kategori B1, med mindre søkeren dokumenterer relevant erfaring, skal gruppe-3-rettigheten være 

underlagt følgende begrensninger, som skal påføres sertifikatet: 

– fly med trykkabin 

– fly med metallstruktur 

– fly med komposittstruktur 

– fly med trestruktur 

– fly med struktur av metallrør kledd med tekstil. 

g) For B3-sertifikat skal 

1.  påtegning av rettigheten «fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte startmasse på høyst 

2 000 kg» gis ved dokumentasjon på praktisk erfaring, som skal omfatte et representativt utvalg av de 

vedlikeholdsoppgavene som er relevante for sertifikatkategorien. 

2.  Med mindre søkeren dokumenterer relevant erfaring, skal rettigheten nevnt i nr. 1 være underlagt følgende 

begrensninger, som skal påføres sertifikatet: 

– fly med trestruktur 

– fly med struktur av metallrør kledd med tekstil 

– fly med metallstruktur 

– fly med komposittstruktur 

66.A.50 Begrensninger 

a) De begrensningene som angis på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, er unntak fra de særskilte rettighetene 

sertifikatet gir, og gjelder flyet i sin helhet.  
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b) Når det gjelder begrensninger nevnt i 66.A.45, skal begrensinger oppheves 

1.  ved dokumentasjon på relevant erfaring, eller 

2.  etter at en tilfredsstillende praktisk vurdering er foretatt av vedkommende myndighet. 

c) Når det gjelder begrensninger nevnt i 66.A.70, skal begrensninger oppheves når eksamen i modulene/emnene 

oppført i den relevante konverteringsrapporten nevnt i 66.B.300, er fullført med tilfredsstillende resultat. 

66.A.55 Kvalifikasjonsbevis 

Personell som utøver særskilte sertifiseringsrettigheter, og støttepersonell skal framvise sitt sertifikat som 

kvalifikasjonsbevis innen 24 timer dersom en bemyndiget person anmoder om det. 

66.A.70 Konverteringsbestemmelser 

a) Personell med sertifiseringsansvar som har kvalifikasjoner som er gyldige i en medlemsstat før den dato vedlegg 

III (del 66) trer i kraft, skal få utstedt et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy av vedkommende myndighet i denne 

medlemsstaten uten ytterligere eksamen, forutsatt at vilkårene angitt i avsnitt B kapittel D er oppfylt. 

b) En person som gjennomgår en kvalifiseringsprosess for personell med sertifiseringsansvar som er gyldig i en 

medlemsstat før den dato vedlegg III (del 66) trer i kraft, vil fortsatt være kvalifisert. Personer kvalifisert som 

personell med sertifiseringsansvar etter en slik prosess, skal få utstedt et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy av 

vedkommende myndighet i denne medlemsstaten uten ytterligere eksamen, forutsatt at vilkårene angitt i avsnitt 

B kapittel D er oppfylt. 

c) Ved behov skal vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy inneholde begrensninger i samsvar med 66.A.50 for å 

gjenspeile forskjellene mellom i) omfanget av kvalifikasjonen for personell med sertifiseringsansvar gjeldende i 

medlemsstaten før ikrafttredelsen av forordning (EF) nr. 2042/2003, og ii) kravene til grunnleggende kunnskap 

og standardene for grunnleggende eksamener fastsatt i tillegg I og II til dette vedlegg (del 66). 

d) Som unntak fra bokstav c), for luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell lufttransport, unntatt store luftfartøyer, 

skal vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy inneholde begrensninger i samsvar med 66.A.50 for å sikre at de 

særskilte rettighetene for personell med sertifiseringsansvar gjeldende i medlemsstaten før ikrafttredelsen av 

forordning (EF) nr. 2042/2003, og de særskilte rettighetene i det konverterte del 66-vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøy, forblir de samme. 

AVSNITT B 

PROSEDYRER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

KAPITTEL A 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

66.B.1 Virkeområde 

I dette avsnitt fastsettes prosedyrene, herunder de administrative kravene, som skal følges av vedkommende 

myndigheter med ansvar for gjennomføringen og håndhevingen av avsnitt A i dette vedlegg (del 66). 

66.B.10 Vedkommende myndighet 

a)  Alminnelige bestemmelser 

Medlemsstaten skal utpeke en vedkommende myndighet som skal ha ansvar for utstedelse, forlengelse, endring, 

midlertidig oppheving eller tilbakekalling av vedlikeholdssertifikater for luftfartøy. 

Vedkommende myndighet skal opprette en egnet organisasjonsstruktur for å sikre samsvar med dette vedlegg  

(del 66).  
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b)  Ressurser 

Vedkommende myndighet skal ha det personellet som behøves for å sikre gjennomføring av kravene i dette vedlegg 

(del 66). 

c)  Prosedyrer 

Vedkommende myndighet skal fastsette dokumenterte prosedyrer som i detalj viser hvordan det oppnås samsvar 

med dette vedlegg (del 66). Disse prosedyrene skal gjennomgås og endres for å sikre fortsatt samsvar. 

66.B.20 Oppbevaring av dokumentasjon 

a) Vedkommende myndighet skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som på en hensiktsmessig 

måte gjør det mulig å spore prosessen med å utstede, forlenge, endre, midlertidig oppheve eller tilbakekalle 

hvert enkelt vedlikeholdssertifikat for luftfartøy. 

b) Denne dokumentasjon skal for hvert sertifikat inneholde 

1.  søknaden om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy eller om endring av det, herunder all underlags-

dokumentasjon, 

2.  en kopi av vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, herunder eventuelle endringer, 

3.  kopier av all relevant korrespondanse, 

4.  nærmere opplysninger om eventuelle unntak og håndhevingstiltak, 

5.  eventuelle rapporter fra andre vedkommende myndigheter om innehaveren av vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøy, 

6.  dokumentasjon om eksamener gjennomført av vedkommende myndighet, 

7.  den gjeldende konverteringsrapporten brukt ved konverteringen, 

8.  den gjeldende godskrivingsrapporten brukt ved godskrivingen. 

c) Dokumentene nevnt i bokstav b) nr. 1–5 skal oppbevares i minst fem år etter at sertifikatets gyldighetstid er 

utløpt. 

d) Dokumentene nevnt i bokstav b) nr. 6, 7 og 8 skal oppbevares i et ubegrenset tidsrom. 

66.B.25 Gjensidig utveksling av opplysninger 

a) For å gjennomføre bestemmelsene i denne forordning skal vedkommende myndigheter delta i en gjensidig 

utveksling av opplysninger i samsvar med artikkel 15 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

b) Med forbehold for medlemsstatenes kompetanse skal berørte vedkommende myndigheter ved en potensiell 

trussel mot sikkerheten som berører flere medlemsstater, bistå hverandre i gjennomføringen av nødvendige 

tilsynstiltak. 

66.B.30 Unntak 

Alle unntak som gis i samsvar med artikkel 14 nr. 4 i forordning (EF) nr. 216/2008, skal registreres og oppbevares 

av vedkommende myndighet. 

KAPITTEL B 

UTSTEDELSE AV VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY 

I dette kapittel fastsettes prosedyrene som vedkommende myndighet skal følge ved utstedelse, endring eller forlengelse av 

vedlikeholdssertifikater for luftfartøy.  
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66.B.100 Prosedyre for vedkommende myndighets utstedelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

a) Etter at vedkommende myndighet har mottatt EASA-skjema 19 og eventuell underlagsdokumentasjon, skal den 

kontrollere at EASA-skjema 19 er fullstendig utfylt og forsikre seg om at den angitte erfaringen oppfyller kravet 

i dette vedlegg (del 66). 

b) Vedkommende myndighet skal kontrollere søkerens status med hensyn til eksamener og/eller bekrefte 

gyldigheten av eventuelle godskrivinger for å sikre at alle påkrevde moduler i tillegg I er oppfylt i henhold til 

dette vedlegg (del 66). 

c) Etter å ha kontrollert søkerens identitet og fødselsdato og forsikret seg om at søkeren oppfyller kravene til 

kunnskaper og erfaring i henhold til dette vedlegg (del 66), skal vedkommende myndighet utstede det relevante 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy til søkeren. De samme opplysningene skal oppbevares i vedkommende 

myndighets arkiv. 

d) Når luftfartøytyper eller -grupper påtegnes et vedlikeholdssertifikat ved førstegangsutstedelse, skal ved-

kommende myndighet kontrollere samsvar med 66.B.115. 

66.B.105 Prosedyre for utstedelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy gjennom en vedlikeholdsorganisasjon godkjent i 

henhold til vedlegg II (del 145) 

a) En vedlikeholdsorganisasjon godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145) som har fått tillatelse av vedkommende 

myndighet til å utføre slik virksomhet, kan i) utferdige vedlikeholdssertifikat for luftfartøy på vegne av 

vedkommende myndighet eller ii) gi anbefalinger til vedkommende myndighet om søknaden fra enkeltpersoner om 

vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at vedkommende myndighet kan opprette og utstede et slikt sertifikat. 

b) Vedlikeholdsorganisasjoner nevnt i bokstav a) skal sørge for samsvar med 66.B.100 bokstav a) og b). 

c) I alle tilfeller kan et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy utstedes til søkeren bare av vedkommende myndighet. 

66.B.110 Prosedyre for endring av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter ytterligere grunnkategorier 

eller underkategorier 

a) Når prosedyrene angitt i 66.B.100 eller 66.B.105 er fullført, skal vedkommende myndighet foreta påtegning av 

den ytterligere grunnkategorien eller underkategorien på vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy ved stempel og 

signatur, eller utstede sertifikatet på nytt. 

b) Vedkommende myndighets registreringssystem skal endres i samsvar med dette. 

66.B.115 Prosedyre for endring av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter en rettighet eller opphever 

begrensninger 

a) Etter at vedkommende myndighet har mottatt et korrekt utfylt EASA-skjema 19 og eventuell underlags-

dokumentasjon som viser samsvar med kravene til gjeldende rettighet, sammen med vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøy, skal den enten 

1.  foreta en påtegning av den gjeldende luftfartøyrettigheten på søkerens vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, 

2.  utstede sertifikatet på nytt slik at det omfatter den aktuelle luftfartøyrettigheten, eller 

3.  fjerne de aktuelle begrensningene i samsvar med 66.A.50. 

 Vedkommende myndighets registreringssystem skal endres i samsvar med dette. 

b) I tilfeller der ikke hele typeopplæringen gjennomføres av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er 

behørig godkjent i henhold til vedlegg IV (del 147), skal vedkommende myndighet forsikre seg om at alle 

typeopplæringskravene er oppfylt før typerettigheten utstedes.  
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c) I tilfeller der det ikke kreves opplæring på arbeidsplassen, skal typerettigheten påtegnes på grunnlag av et 

kompetansebevis utstedt av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon godkjent i samsvar med vedlegg IV 

(del 147). 

d) Dersom luftfartøytypeopplæringen omfatter mer enn ett kurs, skal vedkommende myndighet, før typerettigheten 

påtegnes, forsikre seg om at kursenes innhold og lengde fullt ut dekker sertifikatkategoriens virkeområde, og at 

grensesnittområdene er hensiktsmessig behandlet. 

e) Når det gjelder opplæring om ulikheter, skal vedkommende myndighet forsikre seg om at i) søkerens tidligere 

kvalifikasjon, supplert med ii) enten et kurs som er godkjent i samsvar med tillegg IV (del 147), eller et kurs 

som er direkte godkjent av vedkommende myndighet, kan aksepteres med sikte på påtegning av typerettighet. 

f) Samsvar med de praktiske delene skal dokumenteres i) ved framlegging av en detaljert opplæringsjournal eller 

en loggbok fra en vedlikeholdsorganisasjon som er behørig godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145) eller, 

dersom det finnes, ii) et opplæringsbevis som omfatter den praktiske delen av opplæringen, utstedt av en 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er behørig godkjent i samsvar med vedlegg IV (del 147). 

g) Ved påtegning av luftfartøytype skal de typerettighetene brukes som Byrået har fastsatt. 

66.B.120 Prosedyre for fornyelse av gyldigheten av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

a) Vedkommende myndighet skal sammenholde innehaverens vedlikeholdssertifikat for luftfartøy med ved-

kommende myndighets registre og kontrollere om det er saker under behandling vedrørende tilbakekalling, 

midlertidig oppheving eller endring i henhold til 66.B.500. Dersom dokumentene er identiske og ingen saker i 

henhold til 66.B.500 er under behandling, skal innehaverens eksemplar fornyes for fem år og registeret ajourføres i 

samsvar med dette. 

b) Dersom opplysningene i vedkommende myndighets register avviker fra vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy 

som innehaveren har, 

1.  skal vedkommende myndighet undersøke årsakene til disse forskjellene, og kan velge å ikke fornye 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, 

2.  skal vedkommende myndighet underrette både sertifikatinnehaveren og enhver kjent vedlikeholdsorganisasjon 

godkjent i samsvar med kapittel F i vedlegg I (del M) eller vedlegg II (del 145) som dette kan ha direkte 

betydning for, 

3.  skal vedkommende myndighet om nødvendig treffe tiltak i samsvar med 66.B.500 med sikte på å 

tilbakekalle, midlertidig oppheve eller endre det aktuelle sertifikatet. 

66.B.125 Prosedyre for konvertering av sertifikater, herunder grupperettigheter 

a) Individuelle typerettigheter som allerede er påtegnet vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy nevnt i artikkel 5 

nr. 4, skal fortsatt være påtegnet sertifikatet og skal ikke konverteres til de nye rettighetene med mindre 

innehaveren av sertifikatet fullt ut oppfyller påtegningskravene fastsatt i 66.A.45 i dette vedlegg (del 66) for 

tilsvarende gruppe-/undergrupperettigheter. 

b) Konverteringen skal foretas i samsvar med følgende konverteringstabell: 

1.  for kategori B1 eller C: 

–  helikopter med stempelmotor, full grupperettighet: konverteres til «full undergruppe 2c» pluss typeret-

tigheter for enmotors helikoptre med stempelmotor i gruppe 1, 

– helikopter med stempelmotor, produsentgrupperettighet: konverteres til den relevante «produsentunder-

gruppe 2c» pluss typerettigheter for enmotors helikoptre med stempelmotor fra denne produsenten i gruppe 

1, 

–  helikopter med turbinmotor, full grupperettighet: konverteres til «full undergruppe 2b» pluss 

typerettigheter for enmotors helikoptre med turbinmotor i gruppe 1, 

– helikopter med turbinmotor, produsentgrupperettighet: konverteres til den relevante «produsentunder-

gruppe 2b» pluss typerettigheter for enmotors helikoptre med turbinmotor fra denne produsenten i 

gruppe 1,  
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– enmotors fly med stempelmotor — metallstruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperet-

tighet: konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med 

komposittstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil, 

– flermotors fly med stempelmotor — metallstruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperet-

tighet: konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med 

komposittstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil, 

– enmotors fly med stempelmotor — trestruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperettighet: 

konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med 

metallstruktur, fly med komposittstruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil, 

–  flermotors fly med stempelmotor — trestruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperet-

tighet: konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med 

metallstruktur, fly med komposittstruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil, 

– enmotors fly med stempelmotor — komposittstruktur, enten full grupperettighet eller produsent-

grupperettighet: konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly 

med metallstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil, 

– flermotors fly med stempelmotor — komposittstruktur, enten full grupperettighet eller produsent-

grupperettighet: konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly 

med metallstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil, 

–  fly med turbinmotor — enmotors, full grupperettighet: konverteres til «full undergruppe 2a» pluss 

typerettigheter for enmotors turbopropfly som ikke var omfattet av krav om typerettighet i det tidligere 

systemet, og som er i gruppe 1, 

–  fly med turbinmotor — enmotors, produsentgrupperettighet: konverteres til «produsentundergruppe 2a» 

pluss typerettigheter for enmotors turbopropfly fra samme produsent som ikke var omfattet av krav om 

typerettighet i det tidligere systemet, og som er i gruppe 1, 

–  fly med turbinmotor — flermotors, full grupperettighet: konverteres til typerettigheter for flermotors 

turbopropfly som ikke var omfattet av krav om typerettighet i det tidligere systemet. 

2.  for kategori B2: 

–  fly: konverteres til «full undergruppe 2a» og «full gruppe 3» pluss typerettigheter for fly som ikke var 

omfattet av krav om typerettighet i det tidligere systemet, og som er i gruppe 1, 

–  helikopter: konverteres til «full undergruppe 2b og 2c» pluss typerettigheter for helikoptre som ikke var 

omfattet av krav om typerettighet i det tidligere systemet, og som er i gruppe 1. 

3.  for kategori C: 

–  fly: konverteres til «full undergruppe 2a» og «full gruppe 3» pluss typerettigheter for fly som ikke var 

omfattet av krav om typerettighet i det tidligere systemet, og som er i gruppe 1, 

–  helikopter: konverteres til «full undergruppe 2b og 2c» pluss typerettigheter for helikoptre som ikke var 

omfattet av krav om typerettighet i det tidligere systemet, og som er i gruppe 1. 

c) Dersom sertifikatet var underlagt begrensninger etter konverteringsprosessen i henhold til 66.A.70, skal disse 

begrensningene fortsatt være påført sertifikatet, med mindre de er fjernet på vilkårene fastsatt i den relevante 

konverteringsrapporten nevnt i 66.B.300.  



Nr. 77/870 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

66.B.130 Prosedyre for direkte godkjenning av luftfartøytypeopplæring 

Vedkommende myndighet kan godkjenne typeopplæring som ikke er gitt av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon 

godkjent i samsvar med vedlegg IV (del 147), i henhold til nr. 1 i tillegg III til dette vedlegg (del 66). I så fall skal 

vedkommende myndighet ha en prosedyre for å sikre at luftfartøytypeopplæringen er i samsvar med tillegg III til 

dette vedlegg (del 66). 

KAPITTEL C 

EKSAMENER 

I dette kapittel fastsettes prosedyrene som skal følges ved de eksamenene vedkommende myndighet avholder. 

66.B.200 Eksamen avholdt av vedkommende myndighet 

a) Alle eksamensspørsmål skal oppbevares på en trygg måte før en eksamen for å sikre at kandidatene ikke får vite 

hvilke spørsmål som vil danne grunnlaget for eksamenen. 

b) Vedkommende myndighet skal oppnevne 

1.  personer som kontrollerer spørsmålene som skal brukes til hver eksamen, 

2.  eksaminatorer som skal være til stede under samtlige prøver for å sikre at eksamenen gjennomføres på en 

korrekt måte. 

c) Grunnleggende eksamener skal følge standarden angitt i tillegg I og II til dette vedlegg (del 66). 

d) Typeopplæringseksamener og typeeksamener skal følge standarden angitt i tillegg III til dette vedlegg (del 66). 

e) Det skal utarbeides nye essayspørsmål minst hver sjette måned, og spørsmål som allerede er brukt, skal trekkes 

tilbake eller ikke brukes på en stund. Spørsmål som er brukt, skal arkiveres for referanseformål. 

f) Alle eksamensoppgaver skal utleveres til kandidaten når eksamen begynner og leveres tilbake til eksaminator 

ved utløpet av det tidsrommet som er fastsatt for eksamenen. Ingen eksamensoppgaver kan i løpet av dette 

tidsrommet fjernes fra eksamensrommet. 

g) Bortsett fra nærmere angitt dokumentasjon som trengs til typeeksamener, skal kandidaten bare ha tilgang til 

oppgaven under eksamen. 

h) Eksamenskandidatene skal være atskilt slik at de ikke kan lese hverandres eksamenspapirer. De får ikke snakke 

med andre personer enn eksaminator. 

i) Kandidater som tas i fusk, skal nektes å gå opp til ny eksamen de første 12 månedene etter den eksamenen der 

de ble tatt i fusk. 

KAPITTEL D 

KONVERTERING AV KVALIFIKASJONER FOR PERSONELL MED SERTIFISERINGSANSVAR 

I dette kapittel fastsettes prosedyrene for konvertering av kvalifikasjoner for personell med sertifiseringsansvar i henhold til 

66.A.70 til vedlikeholdssertifikat for luftfartøy. 

66.B.300 Alminnelige bestemmelser 

a) Vedkommende myndighet kan bare konvertere kvalifikasjoner som i) er oppnådd i den medlemsstaten der 

myndigheten har kompetanse, med mindre annet framgår av bilaterale avtaler, og ii) var gyldige før ikrafttredelsen 

av de gjeldende kravene i dette vedlegg (del 66). 

b) Vedkommende myndighet kan bare foreta konverteringen i samsvar med en konverteringsrapport utarbeidet i 

henhold til 66.B.305 eller 66.B.310, alt etter hva som passer. 

c) Konverteringsrapportene skal være enten i) utarbeidet av vedkommende myndighet eller ii) godkjent av 

vedkommende myndighet for å sikre samsvar med dette vedlegg (del 66). 

d) Konverteringsrapporter og endringer av slike skal oppbevares i vedkommende myndighets arkiv i henhold til 

66.B.20.  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/871 

 

66.B.305 Konverteringsrapport for nasjonale kvalifikasjoner 

a) Konverteringsrapporten for nasjonale kvalifikasjoner for personell med sertifiseringsansvar skal beskrive 

omfanget av hver type kvalifikasjon, herunder eventuelt det tilhørende nasjonale sertifikatet og tilhørende 

særskilte rettigheter, og skal inneholde en kopi av de relevante nasjonale bestemmelsene som fastsetter disse. 

b) Konverteringsrapporten skal for hver type kvalifikasjon nevnt i bokstav a) angi 

1.  hvilket vedlikeholdssertifikat for luftfartøy den skal konverteres til, 

2.  hvilke begrensninger som skal tilføyes i henhold til 66.A.70 bokstav c) eller d), alt etter hva som passer, og 

3.  vilkårene for å oppheve begrensningene, med en angivelse av hvilke moduler/emner det kreves eksamen i 

for å oppheve begrensningene og oppnå et fullstendig vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, eller for å påføre 

en ytterligere (under-)kategori. Dette skal omfatte modulene fastsatt i tillegg III til dette vedlegg (del 66) 

som ikke omfattes av den nasjonale kvalifikasjonen. 

66.B.310 Konverteringsrapport for fullmakter til godkjente vedlikeholdsorganisasjoner 

a) For hver berørt godkjent vedlikeholdsorganisasjon skal konverteringsrapporten beskrive omfanget av hver type 

fullmakt som er utstedt av vedlikeholdsorganisasjonen, og inneholde en kopi av den godkjente vedlike-

holdsorganisasjonens relevante prosedyrer for kvalifisering og godkjenning av personell med sertifiseringsansvar 

som danner grunnlaget for konverteringsprosessen. 

b) Konverteringsrapporten skal for hver type fullmakt nevnt i bokstav a) angi 

1.  hvilket vedlikeholdssertifikat for luftfartøy den skal konverteres til, 

2.  hvilke begrensninger som skal tilføyes i henhold til 66.A.70 bokstav c) eller d), alt etter hva som passer, og 

3.  vilkårene for å oppheve begrensningene, med en angivelse av hvilke moduler/emner det kreves eksamen i 

for å oppheve begrensningene og oppnå et fullstendig vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, eller for å påføre 

en ytterligere (under-)kategori. Dette skal omfatte modulene fastsatt i tillegg III til dette vedlegg (del 66) 

som ikke omfattes av den nasjonale kvalifikasjonen. 

KAPITTEL E 

GODSKRIVING AV EKSAMENER 

I dette kapittel fastsettes kravene til godskriving av eksamener i samsvar med 66.A.25 bokstav c). 

66.B.400 Alminnelige bestemmelser 

a) Vedkommende myndighet kan godskrive eksamener bare på grunnlag av en godskrivingsrapport utarbeidet i 

samsvar med 66.B.405. 

b) Godskrivingsrapporten skal være enten i) utarbeidet av vedkommende myndighet eller ii) godkjent av 

vedkommende myndighet for å sikre samsvar med dette vedlegg (del 66). 

c) Godskrivingsrapporter og endringer av slike skal dateres og innføres i vedkommende myndighets register i 

henhold til 66.B.20. 

66.B.405 Rapport om godskriving av eksamener 

a) Godskrivingsrapporten skal inneholde en sammenligning av 

i) de moduler, undermoduler, emner og kunnskapsnivåer som er angitt i tillegg I til dette vedlegg (del 66), alt 

etter hva som passer, og 

ii) studieplanen for de aktuelle tekniske kvalifikasjonene som er relevante for den kategorien søknaden gjelder. 

 Denne sammenligningen skal angi om samsvar er påvist, og inneholde begrunnelser for hver angivelse. 

b) Godskriving av andre eksamener enn i grunnleggende kunnskap som gjennomføres i vedlikeholdsopplærings-

organisasjoner godkjent i samsvar med vedlegg IV (del 147), kan bare innvilges av vedkommende myndighet i 

medlemsstaten der kvalifikasjonen er oppnådd, med mindre annet framgår av bilaterale avtaler. 
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c) Godskriving kan ikke innvilges med mindre det foreligger en samsvarserklæring for hver modul og 

undermodul, der det opplyses om hvor i den tekniske kvalifikasjonen den likeverdige standarden finnes. 

d) Vedkommende myndighet skal regelmessig kontrollere om i) den nasjonale kvalifikasjonsstandarden eller ii) 

tillegg I til dette vedlegg (del 66) er endret, og vurdere hvorvidt det derfor er nødvendig å foreta endringer i 

godskrivingsrapporten. Slike endringer skal dokumenteres, dateres og arkiveres. 

66.B.410 Gyldighet for godskriving av eksamener 

a) Vedkommende myndighet skal underrette søkeren skriftlig om godskrivinger som er innvilget, sammen med en 

henvisning til godskrivingsrapporten som er brukt. 

b) Godskrivinger utløper ti år etter at de er innvilget. 

c) Etter utløpet av godskrivingene kan søkeren søke om ny godskriving. Vedkommende myndighet skal forlenge 

gyldighetstiden for godskrivingene i en tilleggsperiode på ti år uten ytterligere behandling dersom kravene til 

grunnleggende kunnskap fastsatt i tillegg I til dette vedlegg (del 66) ikke er endret. 

KAPITTEL F 

LØPENDE TILSYN 

I dette kapittel beskrives prosedyrene for løpende tilsyn med vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, særlig med hensyn til 

tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy. 

66.B.500 Tilbakekalling, midlertidig oppheving eller begrensning av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

Vedkommende myndighet skal midlertidig oppheve, begrense eller tilbakekalle vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøy dersom den har påvist et sikkerhetsproblem eller har klare beviser på at innehaveren har utført eller vært 

delaktig i en eller flere av følgende handlinger: 

1.  fått utstedt vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy og/eller oppnådd særskilte sertifiseringsrettigheter ved 

forfalskning av underlagsdokumenter, 

2.  unnlatt å utføre bestilt vedlikehold uten å melde fra om dette til organisasjonen eller personen som bestilte 

vedlikeholdet, 

3.  unnlatt å utføre vedlikehold som ifølge egen inspeksjon var nødvendig, uten å melde fra om dette til 

organisasjonen eller personen som vedlikeholdet skulle utføres for, 

4.  utført uaktsomt vedlikehold, 

5.  forfalsket vedlikeholdsdokumentene, 

6.  utstedt et sertifikat for frigivelse for bruk til tross for at vedkommende kjente til at vedlikeholdet angitt på 

sertifikatet for frigivelse for bruk ikke var utført, eller uten å kontrollere at dette vedlikeholdet var blitt utført, 

7.  utført vedlikehold eller utstedt et sertifikat for frigivelse for bruk under påvirkning av alkohol eller narkotika, 

8.  utstedt et sertifikat for frigivelse for bruk uten at kravene i vedlegg I (del M), vedlegg II (del 145) eller vedlegg 

III (del 66) var oppfylt. 

 _____  
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Tillegg I 

Krav til grunnleggende kunnskap 

1. Kunnskapsnivåer for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori A, B1, B2, B3 og C 

Grunnleggende kunnskap for kategoriene A, B1, B2 og B3 angis med kunnskapsnivå (1, 2 eller 3) for hvert enkelt emne. 

For kategori C skal søkerne oppfylle kravene til grunnleggende kunnskap for kategori B1 eller kategori B2. 

Indikatorene for kunnskapsnivå er definert på tre nivåer på følgende måte: 

— NIVÅ 1: Kjennskap til emnets hoveddeler. 

Mål: 

a) Søkeren skal være kjent med emnets grunnleggende deler. 

b) Søkeren skal kunne gi en enkel beskrivelse av hele emnet ved hjelp av vanlige ord og eksempler. 

c) Søkeren skal kunne benytte typiske faguttrykk. 

— NIVÅ 2: Generell kunnskap om de teoretiske og praktiske aspektene ved emnet og evne til å anvende denne 

kunnskapen. 

Mål: 

a) Søkeren skal kunne forstå de teoretiske grunnprinsippene for emnet. 

b) Søkeren skal kunne gi en generell beskrivelse av emnet ved hjelp av typiske eksempler der dette passer. 

c) Søkeren skal kunne bruke matematiske formler i forbindelse med fysiske lover som beskriver emnet. 

d) Søkeren skal kunne lese og forstå skisser, tegninger og skjematiske framstillinger som beskriver emnet. 

e) Søkeren skal kunne anvende sin kunnskap på en praktisk måte ved hjelp av detaljerte prosedyrer. 

— NIVÅ 3: Detaljert kunnskap om de teoretiske og praktiske aspektene ved emnet og evne til å kombinere og anvende de 

enkelte kunnskapselementene på en logisk og omfattende måte. 

Mål: 

a) Søkeren skal kjenne emnets teori og forbindelsene til andre emner. 

b) Søkeren skal kunne gi en detaljert beskrivelse av emnet ved hjelp av teoretiske grunnprinsipper og konkrete 

eksempler. 

c) Søkeren skal forstå og kunne bruke matematiske formler knyttet til emnet. 

d) Søkeren skal kunne lese, forstå og utarbeide skisser, enkle tegninger og skjematiske framstillinger som beskriver 

emnet. 

e) Søkeren skal kunne anvende sin kunnskap på en praktisk måte ved å benytte produsentens anvisninger. 

f) Søkeren skal kunne tolke resultater fra forskjellige kilder og målinger og iverksette korrigerende tiltak der det er 

nødvendig. 
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2. Modulsystem 

 Kvalifisering i grunnleggende emner for hver kategori eller underkategori av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy skal være 

i samsvar med følgende matrise, der relevante emner er merket med en «X»: 

Emnemodul 

Fly i kategori A eller B1 med: Helikopter i kategori A eller B1 med: B2 B3 

Turbinmotor(er) Stempelmotor(er) Turbinmotor(er) Stempelmotor(er) Avionikk 

Fly uten trykkabin, 

med stempelmotor og 

en største tillatte 

startmasse på høyst 

2 000 kg 

1 X X X X X X 

2 X X X X X X 

3 X X X X X X 

4 X X X X X X 

5 X X X X X X 

6 X X X X X X 

7A X X X X X  

7B      X 

8 X X X X X X 

9A X X X X X  

9B      X 

10 X X X X X X 

11A X      

11B  X     

11C      X 

12   X X   

13     X  

14     X  

15 X  X    

16  X  X  X 

17A X X     

17B      X 

MODUL 1. MATEMATIKK 

 
NIVÅ 

A B1 B2 B3 

1.1 Aritmetikk 1 2 2 2 

Aritmetiske uttrykk og tegn, metoder for multiplikasjon og divisjon, brøker og desimaler, 

faktorer og multipler, vekt, mål og konverteringsfaktorer, forhold og proporsjon, gjennomsnitt 

og prosentdeler, arealer og volumer, kvadrater, kuber, kvadrat- og kubikkrøtter 
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

1.2 Algebra     

a)  Vurdering av enkle algebraiske uttrykk, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, 

bruk av parenteser, enkle algebraiske brøker 

1 2 2 2 

b)  Lineære ligninger og deres løsninger 

Eksponenter og potenser, negative eksponenter og brøkeksponenter 

Binære og andre relevante tallsystemer 

Simultanligninger og annengradsligninger med en ukjent 

Logaritmer 

— 1 1 1 

1.3 Geometri     

a)  Enkle geometriske konstruksjoner — 1 1 1 

b)  Grafisk framstilling, grafers egenskaper og bruk, grafer for ligninger/funksjoner 2 2 2 2 

c)  Enkel trigonometri, trigonometriske forhold, bruk av tabeller og rektangulære og polare 

koordinater 

— 2 2 2 

MODUL 2. FYSIKK 

 
NIVÅ 

A B1 B2 B3 

2.1 Materie 1 1 1 1 

Materiens natur: grunnstoffene, atomenes oppbygning, molekyler     

Kjemiske forbindelser     

Tilstander: fast, flytende, gassformig     

Overganger mellom tilstander     

2.2 Mekanikk     

2.2.1 Statikk 1 2 1 1 

Krefter, momenter og par, framstilling som vektorer     

Tyngdepunkt     

Deler av teoriene om spenning, strekning og elastisitet: spennkraft, kompresjon, brudd og 

vridning 

    

Egenskaper for faste stoffer, væsker og gasser     

Trykk og oppdrift i væsker (barometre)     

2.2.2 Kinetikk 1 2 1 1 

Lineær bevegelse: jevn bevegelse i rett linje, bevegelse under konstant akselerasjon 

(bevegelse under gravitasjon) 

    

Rotasjonsbevegelse: jevn sirkulær bevegelse (sentrifugale/sentripetale krefter)     

Periodisk bevegelse: pendelbevegelse     

Enkel vibrasjonsteori, harmoniske svingninger og resonans     

Hastighetsforhold, kraftforsterkning og virkningsgrad     

2.2.3 Dynamikk     

a)  Masse 

Kraft, treghet, arbeid, effekt, energi (potensiell, kinetisk og total energi), varme, 

virkningsgrad 

1 2 1 1 

b)  Bevegelsesmengde, bevaring av bevegelsesmengde 

Impuls 

Gyroskopiske prinsipper 

Friksjon: egenskaper og virkninger, friksjonskoeffisient (rullemotstand) 

1 2 2 1 
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

2.2.4 Fluiddynamikk     

a)  Spesifikk vekt og tetthet 2 2 2 2 

b)  Viskositet, væskemotstand, virkninger av strømlinjeforming 

Virkninger av kompressibilitet på væsker 

Statisk, dynamisk og totalt trykk: Bernoullis teorem, venturi 

1 2 1 1 

2.3 Termodynamikk     

a)  Temperatur: termometre og temperaturskalaer: Celsius, Fahrenheit og Kelvin; definisjon 

av varme 

2 2 2 2 

b)  Varmekapasitet, spesifikk varme 

Varmeoverføring: konveksjon, stråling og ledning 

Volumetrisk ekspansjon 

Termodynamikkens første og andre lov 

Gasser: lovene om ideelle gasser; spesifikk varme ved konstant volum og konstant trykk, 

arbeid som utføres av ekspanderende gass 

Isotermisk, adiabatisk ekspansjon og kompresjon, motorsykluser, konstant volum og 

konstant trykk, kjøleapparater og varmepumper 

Latent varme ved smelting og fordamping, termisk energi, forbrenningsvarme 

— 2 2 1 

2.4 Optikk (lys) — 2 2 — 

Lysets egenskaper, lysets hastighet     

Refleksjons- og brytningslover: refleksjon på plane overflater, refleksjon i sfæriske speil, 

brytning, linser 

    

Fiberoptikk     

2.5 Bølgebevegelse og lyd — 2 2 — 

Bølgebevegelse: mekaniske bølger, sinusbølgebevegelse, interferensfenomener, stående 

bølger 

    

Lyd: lydens hastighet, produksjon av lyd, intensitet, tonehøyde og kvalitet, dopplereffekt     

MODUL 3. GRUNNLEGGENDE ELEKTRISITETSLÆRE 

 
NIVÅ 

A B1 B2 B3 

3.1 Elektronteori 1 1 1 1 

Struktur og distribusjon av elektriske ladninger i atomer, molekyler, ioner, forbindelser     

Molekylstruktur i ledere, halvledere og isolatorer     

3.2 Statisk elektrisitet og ledning 1 2 2 1 

Statisk elektrisitet og distribusjon av elektrostatiske ladninger     

Elektrostatiske lover for tiltrekning og frastøting     

Ladeenheter, Coulombs lov     

Ledning av elektrisitet i faste stoffer, væsker, gasser og vakuum     

3.3 Elektrisk terminologi 1 2 2 1 

Følgende faguttrykk, enheter av disse og faktorer som påvirker dem: potensialforskjell, 

elektromotorisk spenning, spenning, strøm, motstand, konduktans, ladning, konvensjonell 

strømretning, elektronstrøm 
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

3.4 Produksjon av elektrisitet 1 1 1 1 

Produksjon av elektrisitet ved følgende metoder: lys, varme, friksjon, trykk, kjemisk reaksjon, 

magnetisme og bevegelse 

    

3.5 Likestrømskilder til elektrisitet 1 2 2 2 

Konstruksjon og grunnleggende kjemisk reaksjon i primærceller, sekundærceller, blyceller, 

nikkelkadmiumceller, andre alkaliske celler 

    

Serie- og parallellkoplede celler     

Indre motstand og indre motstands virkning på et batteri     

Termoelementers konstruksjon, materialer og virkemåte     

Fotocellers virkemåte     

3.6 Likestrømskretser — 2 2 1 

Ohms lov, Kirchhoffs lover om spenning og strøm     

Beregninger basert på lovene ovenfor for å finne motstand, spenning og strøm     

Betydningen av en spenningskildes indre motstand     

3.7 Motstand/resistor     

a)  Motstand og påvirkende faktorer 

Spesifikk motstand 

Resistorers fargekode, verdier og toleranser, foretrukne verdier, merkeeffekt 

Serie- og parallellkoplede resistorer 

Beregning av samlet motstand ved bruk av serie- og parallellkoplinger og kombinasjoner 

av serie- og parallellkoplinger 

Potensiometres og reostaters virkemåte og bruk 

Wheatstone-broens virkemåte 

— 2 2 1 

b)  Konduktans ved positiv og negativ temperaturkoeffisient 

Faste resistorer, stabilitet, toleranse og begrensninger, konstruksjonsmetoder 

Variable resistorer, termistorer, spenningsavhengige resistorer 

Potensiometres og reostaters oppbygning 

Wheatstone-broens oppbygning 

— 1 1 — 

3.8 Effekt — 2 2 1 

Effekt, arbeid og energi (kinetisk og potensiell)     

Tap av effekt gjennom en resistor     

Effektformel     

Beregninger som omfatter effekt, arbeid og energi     

3.9 Kapasitans/kondensator — 2 2 1 

Kondensatorens virkemåte og funksjon     

Faktorer som påvirker platenes kapasitansområde, avstanden mellom platene, antall plater, 

dielektrikum og dielektrisk konstant, driftsspenning, merkespenning 

    

Kondensatortyper, konstruksjon og funksjon     

Kondensatorens fargekoding     

Beregninger av kapasitans og spenning i serie- og parallellkoplede kretser     

Eksponentiell ladning og utladning av en kondensator, tidskonstanter     

Testing av kondensatorer     
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

3.10 Magnetisme     

a)  Magnetismeteori 

Magnetens egenskaper 

En magnets reaksjon når den er opphengt i jordens magnetfelt 

Magnetisering og avmagnetisering 

Magnetisk avskjerming 

Forskjellige typer magnetisk materiale 

Elektromagneters konstruksjon og funksjonsprinsipper 

Høyrehåndsreglene for å bestemme magnetfelt rundt en strømførende leder 

— 2 2 1 

b)  Magnetomotorisk kraft, feltstyrke, magnetisk flukstetthet, permeabilitet, hysteresesløyfe, 

remanens, koersitivkraftreluktans, metningspunkt, virvelstrømmer 

Forholdsregler for stell og oppbevaring av magneter 

— 2 2 1 

3.11 Induktans/induksjonsspole — 2 2 1 

Faradays lov     

Indusering av spenning i en leder som beveges i et magnetfelt     

Induksjonsprinsipper     

Virkninger av følgende på en indusert spennings størrelse: magnetfeltets styrke, fluksens 

endringshastighet, antall lederviklinger 

    

Gjensidig induksjon     

Virkningen endringshastigheten for primærstrøm og gjensidig induktans har på indusert 

spenning 

    

Faktorer som påvirker gjensidig induktans: antall viklinger på spolen, spolens fysiske 

størrelse, spolens permeabilitet, spolenes posisjon i forhold til hverandre 

    

Lenz' lov og reglene for bestemmelse av polaritet     

Motelektromotorisk kraft, selvinduksjon     

Metningspunkt     

De viktigste bruksområdene for induksjonsspoler     

3.12 Teori om likestrømsmotorer og likestrømsgeneratorer — 2 2 1 

Grunnleggende motor- og generatorteori     

Konstruksjon av og formål med de enkelte delene i en likestrømsgenerator     

Likestrømsgeneratorers virkemåte og faktorene som påvirker strømmens størrelse og retning i 

likestrømsgeneratorer 

    

Likestrømsmotorers virkemåte og faktorer som påvirker utgangseffekten, kraftmomentet, 

rotasjonshastigheten og -retningen i likestrømsmotorer 

    

Motorer med serievikling og shuntvikling samt sammensatte motorer     

Startergeneratorens konstruksjon     

3.13 Vekselstrømsteori 1 2 2 1 

Sinusbølgeformen: fase, periode, frekvens, syklus     

Strømmens momentanverdi, gjennomsnittlige verdi, kvadratiske middelverdi, topp og, topp-

til-topp-verdi og beregninger av disse verdiene i forhold til spenning, strøm og effekt 

    

Trekantpuls og firkantpuls     

Enfase-/trefaseprinsippene     
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

3.14 Resistive (R), kapasitive (C) og induktive (L) kretser — 2 2 1 

Faseforholdet mellom spenning og strøm i L-, C- og R-kretser, parallelle, serielle og 

serieparallelle 

    

Effekttap i L-, C- og R-kretser     

Beregninger av impedans, fasevinkel, effektfaktor og strøm     

Beregninger av virkelig effekt, tilsynelatende effekt og reaktiv effekt     

3.15 Transformatorer — 2 2 1 

Konstruksjonsprinsipper og virkemåte for transformatorer     

Transformatortap og metoder for å motvirke tap     

Transformatorer i belastet og ubelastet tilstand     

Kraftoverføring, virkningsgrad, polaritetsmerkinger     

Beregning av nett- og fasespenninger og -strømmer     

Beregning av effekt i et trefasesystem     

Primær og sekundær strøm, spenning, viklingsforhold, effekt, virkningsgrad     

Autotransformatorer     

3.16 Filtre — 1 1 — 

Virkemåte for og bruk av følgende filtre: lavpass-, høypass-, båndpass- og båndstoppfilter     

3.17 Vekselstrømsgeneratorer — 2 2 1 

Roterende vikling i et magnetfelt og produksjon av bølgeform     

Virkemåte for og konstruksjon av vekselstrømsgeneratorer med roterende anker og roterende 

felt 

    

Enfasede, tofasede og trefasede generatorer     

Fordeler med og bruksmåte for trefasede stjerne- og deltakoplinger     

Generatorer med permanent magnet     

3.18 Vekselstrømsmotorer — 2 2 1 

Konstruksjon av, funksjonsprinsipper for og egenskaper ved synkrone og asynkrone 

vekselstrømsmotorer, både enfasede og flerfasede 

    

Metoder for regulering av hastighet og rotasjonsretning     

Metoder for produksjon av roterende felt: kondensator, induksjonsspole, skyggepol eller delt 

pol 

    

MODUL 4. GRUNNLEGGENDE ELEKTRONIKKLÆRE 

 
NIVÅ 

A B1 B2 B3 

4.1 Halvledere     

4.1.1 Dioder     

a)  Diodesymboler 

Diodenes kjennetegn og egenskaper 

Serie- og parallellkoplede dioder 

Viktigste kjennetegn ved og bruk av styrbare silisiumlikerettere (tyristorer), lysdiode, 

fotodiode, varistor, likeretterdioder 

Funksjonstesting av dioder 

— 2 2 1 
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

b)  Materialer, elektronkonfigurasjon, elektriske egenskaper 

P- og N-materialer: virkninger av urenheter på ledningsevne, majoritets- og minoritetstegn 

PN-overgang i halvledere, utvikling av et potensial over en PN-overgang uten forspenning, 

forspenning i lederetning og forspenning i sperreretning 

Diodeparametrer: maksimal spenning i sperreretning, maksimal strøm i lederetning, 

temperatur, frekvens, lekkasjestrøm, effekttap 

Virkemåte og funksjon for dioder i følgende kretser: kutte- og låsekretser, hel- og halv-

bølgelikerettere, brolikerettere, spenningsdoblere og spenningstriplere 

Detaljert virkemåte og kjennetegn for følgende innretninger: styrbar silisiumlikeretter 

(tyristor), lysdiode, Shottky-diode, fotodiode, varaktordiode, varistor, likeretterdioder, 

zener-diode 

— — 2 — 

4.1.2 Transistorer     

a)  Transistorsymboler 

Komponentbeskrivelse og retning 

Transistorenes kjennetegn og egenskaper 

— 1 2 1 

b)  Konstruksjon og virkemåte for PNP- og NPN-transistorer 

Base-, kollektor- og emitterkonfigurasjoner 

Testing av transistorer 

Grunnleggende forståelse av andre transistortyper og bruken av dem 

Anvendelse av transistorer: klassifisering av forsterkere (A, B, C) 

Enkle kretser som omfatter forspenning, avkopling, tilbakekopling og stabilisering 

Prinsipper for flertrinnskretser: kaskader, mottakt, oscillatorer, multivibratorer, vippekretser 

— — 2 — 

4.1.3 Integrerte kretser     

a)  Beskrivelse av og virkemåte for logiske kretser og lineære kretser/operasjonsforsterkere — 1 — 1 

b)  Beskrivelse av og virkemåte for logiske kretser og lineære kretser 

Innføring i virkemåte og funksjon for operasjonsforsterker brukt som integrator, differen-

sialforsterker, spenningsfølger, komparator 

Virkemåte og koplingsmetoder for forsterkertrinnene: resistiv-kapasitiv, induktiv 

(transformator), induktiv-resistiv (IR), direkte 

Fordeler og ulemper ved positiv og negativ tilbakekopling 

— — 2 — 

4.2 Kretskort — 1 2 — 

Beskrivelse og bruk av kretskort     

4.3 Servomekanismer     

a)  Forståelse av følgende faguttrykk: åpne og lukkede sløyfesystemer, tilbakekopling, 

oppfølging, analogomformere 

Virkemåte for og bruk av følgende synkrosystemkomponenter/-funksjoner: resolvere, 

differensialsynkroer, styring og dreiemoment, transformatorer, induktive og kapasitive 

givere 

— 1 — — 

b)  Forståelse av følgende faguttrykk: åpen og lukket sløyfe, oppfølging, servomekanisme, 

analog, omformer, null, demping, tilbakekopling, dødsone 

Konstruksjon og virkemåte for og bruk av følgende synkrosystemkomponenter: resolvere, 

differensialsynkroer, styring og dreiemoment, E- og I-transformatorer, induktive og 

kapasitive givere, synkrogivere 

Feil i servomekanismen, reverskopling av synkroledninger, hunting 

— — 2 — 
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MODUL 5. DIGITALTEKNIKK / ELEKTRONISKE INSTRUMENTSYSTEMER 

 

NIVÅ 

A 
B1-1 

B1-3 

B1-2 

B1-4 
B2 B3 

5.1 Elektroniske instrumentsystemer 1 2 2 3 1 

Typiske systemløsninger og utforming av elektroniske instrumentsystemer i cockpit      

5.2 Tallsystemer — 1 — 2 — 

Det binære, oktale og heksadesimale tallsystem      

Demonstrasjon av omregninger fra det desimale tallsystem til det binære, oktale og 

heksadesimale, og omvendt 

     

5.3 Datakonvertering — 1 — 2 — 

Analoge data, digitale data      

Virkemåte for og bruk av analog-digital- og digital-analogomformere, inndata og 

utdata, begrensningene for de forskjellige typene 

     

5.4 Databusser — 2 — 2 — 

Virkemåten for databusser i luftfartøysystemer, herunder kjennskap til ARINC og 

andre spesifikasjoner 

     

Luftfartøynett/Ethernet      

5.5 Logiske kretser      

a)  Identifikasjon av vanlige symboler for logiske porter, tabeller og likeverdige 

kretser 

Programmer som brukes i luftfartøysystemer, skjematiske diagrammer 

— 2 — 2 1 

b)  Tolking av logikkskjemaer — — — 2 — 

5.6 Datamaskinens grunnstruktur      

a)  Dataterminologi (herunder bit, byte, programvare, maskinvare, CPU, IC og 

forskjellige minneenheter som for eksempel RAM, ROM, PROM) 

Datateknologi (slik den anvendes i luftfartøysystemer) 

1 2 — — — 

b)  Datarelatert terminologi 

Virkemåte, utforming og grensesnitt for de viktigste komponentene i en 

mikromaskin, herunder tilknyttede bussystemer 

Opplysninger i enkel- og fleradresseinstruksjonsord 

Faguttrykk knyttet til minnet 

Virkemåten for typiske minneenheter 

Virkemåten for, fordeler og ulemper ved de forskjellige datalagringssystemene 

— — — 2 — 

5.7 Mikroprosessorer — — — 2 — 

Funksjoner som utføres og den generelle virkemåten for en mikroprosessor      

Grunnleggende virkemåte for hvert av følgende mikroprosessorelementer: styrings- 

og prosessorenhet, klokke, register, aritmetisk-logisk enhet 

     

5.8 Integrerte kretser — — — 2 — 

Virkemåte for og bruk av kodere og dekodere      

Kodertypers funksjon      

Bruk av integrasjon i middels, stor og svært stor skala      

5.9 Multipleksing — — — 2 — 

Virkemåte, anvendelse og identifikasjon på logikkskjemaer av multipleksere og 

demultipleksere 
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NIVÅ 

A 
B1-1 

B1-3 

B1-2 

B1-4 
B2 B3 

5.10 Fiberoptikk — 1 1 2 — 

Fordeler og ulemper ved fiberoptisk dataoverføring sammenlignet med overføring 

via elektriske ledninger 

     

Fiberoptisk databuss      

Faguttrykk knyttet til fiberoptikk      

Termineringer      

Koplinger, kontrollterminaler, fjernterminaler      

Anvendelse av fiberoptikk i luftfartøysystemer      

5.11 Elektroniske skjermer — 2 1 2 1 

Prinsipper og virkemåte for vanlige skjermtyper som brukes i moderne luftfartøyer, 

herunder katodestrålerør, lysemitterende dioder og LCD-skjerm 

     

5.12 Elektrostatisk følsomme enheter 1 2 2 2 1 

Spesialbehandling av komponenter som er følsomme for elektrostatiske utladninger      

Forståelse av risiko og mulig skade, antistatisk beskyttelse av komponenter og 

personell 

     

5.13 Kontroll med programvarebehandling — 2 1 2 1 

Forståelse av restriksjoner, luftdyktighetskrav og mulige katastrofale virkninger av 

ikke-godkjente endringer i programvare 

     

5.14 Elektromagnetisk miljø — 2 2 2 1 

Innvirkning av følgende fenomener på vedlikeholdspraksis for elektroniske 

systemer: 

EMC (Electromagnetic compatibility) – elektromagnetisk kompatibilitet 

EMI (Electromagnetic interference) – elektromagnetisk interferens 

HIRF (High-Intensity Radiated Field) – kraftig strålingsfelt 

Lyn/lynavleder 

     

5.15 Typiske elektroniske/digitale luftfartøysystemer — 2 2 2 1 

Vanlig utforming av typiske elektroniske/digitale luftfartøysystemer og tilknyttet 

innebygd testutstyr (BITE – Built In Test Equipment). 

a) Bare for B1 og B2: 

ACARS-ARINC (Communication and Addressing and Reporting System) – 

system for kommunikasjon, adressering og rapportering 

EICAS (Engine Indication and Crew Alerting System) – system for motor-

informasjon og varsling av besetningen 

FBW (Fly by Wire) elektronisk flygestyring 

FMS (Flight Management System) – flygestyringssystem 

IRS (Inertial Reference System) – treghetsreferansesystem 

b) For B1, B2 og B3: 

ECAM (Electronic Centralised Aircraft Monitoring) – elektronisk sentralisert 

overvåking av luftfartøyer 

EFIS (Electronic Flight Instrument System) – elektronisk flygeinstrumentsystem 

GPS (Global Positioning System) – globalt posisjoneringssystem 

TCAS (Traffic Alert Collision Avoidance System) – antikollisjonssystem 

IMA (Integrated Modular Avionics) – integrert modulbasert avionikk 

Kabinsystemer 

Informasjonssystemer 
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MODUL 6. MATERIALER 

 
NIVÅ 

A B1 B2 B3 

6.1 Materialer i luftfartøyer — jernholdige     

a)  Kjennetegn og egenskaper ved samt identifikasjon av vanlige stållegeringer som brukes i 

luftfartøyer 

Varmebehandling og anvendelse av stållegeringer 

1 2 1 2 

b)  Testing av jernholdige materialer for hardhet, strekkfasthet, tretthet og støtmotstand — 1 1 1 

6.2 Materialer i luftfartøyer — ikke-jernholdige     

a)  Kjennetegn og egenskaper ved samt identifikasjon av vanlige ikke-jernholdige materialer 

som brukes i luftfartøyer 

Varmebehandling og anvendelse av ikke-jernholdige materialer 

1 2 1 2 

b)  Testing av ikke-jernholdige materialer for hardhet, strekkfasthet, tretthet og støtmotstand — 1 1 1 

6.3 Materialer i luftfartøyer — kompositter og ikke-metalliske     

6.3.1 Andre kompositter og ikke-metalliske materialer enn tre og tekstil     

a)  Kjennetegn og egenskaper ved samt identifikasjon av andre vanlige kompositter og ikke-

metalliske materialer enn tre som brukes i luftfartøyer 

Tetningsmasse og festemidler 

1 2 2 2 

b)  Avdekking av mangler/svekkelser i kompositter og ikke-metalliske materialer 

Reparasjon av kompositter og ikke-metalliske materialer 

1 2 — 2 

6.3.2 Konstruksjoner i tre 1 2 — 2 

Konstruksjonsmetoder for flyskrog i tre     

Kjennetegn og egenskaper ved samt typer av tre og lim som brukes i fly     

Ivaretakelse og vedlikehold av konstruksjoner i tre     

Typer mangler i materialer og konstruksjoner i tre     

Avdekking av mangler i konstruksjoner i tre     

Reparasjon av konstruksjoner i tre     

6.3.3 Tekstilkledning 1 2 — 2 

Kjennetegn og egenskaper ved samt typer av tekstiler som brukes i fly     

Metoder for inspeksjon av tekstiler     

Typer mangler i tekstiler     

Reparasjon av tekstilkledning     

6.4 Korrosjon     

a)  Kjemiske grunnprinsipper 

Dannelse ved galvanisk prosess, mikrobiologisk prosess, belastning 

1 1 1 1 

b)  Former for korrosjon og identifisering av disse 

Årsaker til korrosjon 

Materialtyper, mottakelighet for korrosjon 

2 3 2 2 

6.5 Festeinnretninger     

6.5.1 Skruegjenger 2 2 2 2 

Skrueterminologi     

Gjengeformer, dimensjoner og toleranser for standardgjenger som brukes på luftfartøyer     

Måling av skruegjenger     

6.5.2 Bolter, pinner og skruer 2 2 2 2 

Typer bolter: spesifikasjon, identifikasjon og merking av bolter for luftfartøyer, inter-

nasjonale standarder 

    

Muttere: selvlåsende muttere, ankermuttere, standardtyper     
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

Maskinskruer: spesifikasjoner for luftfartøyer     

Pinner: typer og anvendelser, innsetting og fjerning     

Selvgjengende skruer, styrepinner     

6.5.3 Låseinnretninger 2 2 2 2 

Sikrings- og fjærskiver, låseplater, splittpinner, palmuttere, låsevaiere, hurtigfester, nøkler, 

sikringsringer, låsesplinter 

    

6.5.4 Nagler i luftfartøyer 1 2 1 2 

Typer av massive nagler og blindnagler: spesifikasjoner og identifikasjon, varmebehandling     

6.6 Rør og rørmuffer     

a)  Identifikasjon og typer av stive og bøyelige rør og koplingsstykker for disse som brukes i 

luftfartøyer 

2 2 2 2 

b)  Standardmuffer for rør til hydraulikk, drivstoff, olje, pneumatikk og luftanlegg i 

luftfartøyer. 

2 2 1 2 

6.7 Fjærer — 2 1 1 

Typer av fjærer, materialer, kjennetegn og anvendelser     

6.8 Lagre 1 2 2 1 

Formål med lagre, belastninger, materiale, konstruksjon     

Typer av lagre og anvendelse     

6.9 Kraftoverføring 1 2 2 1 

Girtyper og anvendelse     

Utvekslingsforhold, reduksjons- og oppgiringssystemer, drevne og drivende girhjul, 

mellomgir/frigir, inngrepsmønstre 

    

Remmer og remskiver, kjeder og kjedehjul     

6.10 Kontrollkabler 1 2 1 2 

Kabeltyper     

Endestykker, strekkfisker og kompensasjonsinnretninger     

Trinser og kabelsystemkomponenter     

Bowdenkabler     

Fleksible styresystemer for luftfartøyer     

6.11 Elektriske kabler og koplinger 1 2 2 2 

Kabeltyper, konstruksjon og kjennetegn     

Høyspennings- og koaksialkabler     

Krymping     

Koplingstyper, stifter, plugger, stikkontakter, isolatorer, merkestrøm og merkespenning, 

kopling, identifikasjonskoder 

    

MODUL 7A. VEDLIKEHOLDSPRAKSIS 

Merknad: Denne modulen gjelder ikke for kategori B3. Relevante emner for kategori B3 er fastsatt i modul 7B. 

 
NIVÅ 

A B1 B2 

7.1 Sikkerhetstiltak — luftfartøy og verksted 3 3 3 

Ulike sider ved trygg arbeidspraksis, herunder forholdsregler som skal treffes ved arbeid med 

elektrisitet, gass, særlig oksygen, olje og kjemikalier 
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NIVÅ 

A B1 B2 

Dessuten veiledning om de utbedringstiltakene som skal iverksettes i tilfelle brann eller en annen 

ulykke der et av disse faremomentene er til stede, herunder kjennskap til slokkemidler 

   

7.2 Verkstedspraksis 3 3 3 

Vedlikehold og kontroll av verktøy, bruk av verkstedsmateriell    

Dimensjoner, klaringer og toleranser, standarder for utførelse    

Kalibrering av verktøy og utstyr, kalibreringsstandarder    

7.3 Verktøy 3 3 3 

Vanlig håndverktøy    

Vanlig elektroverktøy    

Virkemåte for og bruk av verktøy til presisjonsmåling    

Utstyr og metoder for smøring    

Virkemåte, funksjon og bruk av vanlig elektrisk testutstyr    

7.4 Vanlig testutstyr for avionikk — 2 3 

Virkemåte, funksjon og bruk av vanlig testutstyr for avionikk    

7.5 Tekniske tegninger, diagrammer og standarder 1 2 2 

Typer av tegninger og diagrammer, tilhørende symboler, dimensjoner, toleranser og projeksjoner    

Identifikasjon av informasjon i tittelfelt    

Mikrofilm, mikrofiche og digitale presentasjoner    

Spesifikasjon 100 fra Air Transport Association (ATA) i USA    

Luftfartsstandarder og andre gjeldende standarder, herunder ISO, AN, MS, NAS og MIL    

Kablingsskjemaer og prinsippdiagrammer    

7.6 Pasninger og toleranser 1 2 1 

Bordiametre for bolthull, pasningsklasser    

Vanlig system for pasninger og toleranser    

Tabell over pasninger og toleranser for luftfartøyer og motorer    

Grenser for bøying, vridning og slitasje    

Standardmetoder for kontroll av aksler, lagre og andre deler    

7.7 Elektriske kabler og koplinger (EWIS) 1 3 3 

Kontinuitet, isolasjons- og sammenføyningsteknikker samt testing    

Bruk av krympeverktøy: manuelt og hydraulisk drevet    

Testing av krympeforbindelser    

Fjerning og innsetting av kontaktstifter    

Koaksialkabler: forholdsregler ved testing og installasjon    

Identifikasjon av kabeltyper, inspeksjonskriterier og skadetoleranse    

Teknikker for beskyttelse av ledninger: kabelbunting og støtte for kabelbunter, kabelklemmer, 

teknikker for bruk av beskyttelsesisolasjon, herunder krympestrømper, skjerming 

   

Standarder for inspeksjon, reparasjon, vedlikehold og rengjøring av elektriske kabler og koplinger    

7.8 Nagling 1 2 — 

Naglede skjøter og nagleavstand    

Verktøy som brukes til nagling og forsenkning    

Inspeksjon av naglede skjøter    
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NIVÅ 

A B1 B2 

7.9 Rør og slanger 1 2 — 

Bøying og muffing/utvidelse av rør i luftfartøyer    

Inspeksjon og testing av rør og slanger i luftfartøyer    

Installasjon og festing av rør    

7.10 Fjærer 1 2 — 

Inspeksjon og testing av fjærer    

7.11 Lagre 1 2 — 

Testing, rengjøring og inspeksjon av lagre    

Krav til smøring av lagre    

Mangler ved lagre og årsakene til manglene    

7.12 Kraftoverføring 1 2 — 

Inspeksjon av gir, dødgang    

Inspeksjon av remmer og remskiver, kjeder og kjedehjul    

Inspeksjon av skrujekker, løftearminnretninger, systemer med skyv-trekk-stenger    

7.13 Kontrollkabler 1 2 — 

Senkesmiing av endestykker    

Inspeksjon og testing av kontrollkabler    

Bowdenkabler, fleksible styresystemer for luftfartøyer    

7.14 Materialhåndtering    

7.14.1 Platemetall — 2 — 

Oppmerking og beregning av bøyningstoleranse    

Bearbeiding av platemetall, herunder bøyning og forming    

Inspeksjon av bearbeidet platemetall    

7.14.2 Komposittmaterialer og ikke-metalliske materialer — 2 — 

Limeteknikker    

Miljøforhold    

Inspeksjonsmetoder    

7.15 Sveising, slaglodding, lodding og liming    

a)  Loddemetoder, inspeksjon av loddede skjøter — 2 2 

b)  Metoder for sveising og slaglodding 

Inspeksjon av sveisede og slagloddede skjøter 

Limemetoder og inspeksjon av limte skjøter 

— 2 — 

7.16 Luftfartøyers vekt og balanse    

a)  Tyngdepunkt / beregning av balansegrenser: bruk av relevante dokumenter — 2 2 

b)  Klargjøring av luftfartøy for veiing 

Veiing av luftfartøy 

— 2 — 

7.17 Håndtering og oppbevaring av luftfartøyer 2 2 2 

Taksing/tauing av luftfartøy og tilknyttede sikkerhetstiltak    

Jekking, bruk av stoppeklosser og sikring av luftfartøy samt tilknyttede sikkerhetstiltak    

Oppbevaringsmetoder for luftfartøyer    

Prosedyrer for fylling/tømming av drivstofftank    

Prosedyrer for avising/forebygging av isdannelse    
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NIVÅ 

A B1 B2 

Forsyning fra bakken av elektrisitet, hydraulikk og pneumatikk    

Miljøforholdenes innvirkning på håndtering og drift av luftfartøyer    

7.18 Teknikker for demontering, inspeksjon, reparasjon og montering    

a)  Typer av mangler og visuelle inspeksjonsteknikker 

Fjerning og vurdering av samt ny beskyttelse mot korrosjon 

2 3 3 

b)  Alminnelige reparasjonsmetoder, reparasjonshåndbok 

Programmer for kontroll av aldring, materialtretthet og korrosjon 

— 2 — 

c)  Ikke-destruktive inspeksjonsteknikker, herunder penetrerende, radiografiske, virvelstrømbaserte 

og boroskopiske metoder i tillegg til ultralyd 

— 2 1 

d)  Teknikker for demontering og montering 2 2 2 

e)  Feilsøkingsmetoder — 2 2 

7.19 Unormale hendelser    

a)  Inspeksjoner etter lynnedslag og HIRF-gjennomslag 2 2 2 

b)  Inspeksjoner etter unormale hendelser som harde landinger og flyging under turbulente forhold 2 2 — 

7.20 Vedlikeholdsprosedyrer 1 2 2 

Vedlikeholdsplanlegging    

Prosedyrer for endring    

Prosedyrer for oppbevaring    

Prosedyrer for sertifisering/frigivelse    

Grensesnitt mot driften av luftfartøyet    

Vedlikeholdsinspeksjon/kvalitetskontroll/kvalitetssikring    

Andre vedlikeholdsprosedyrer    

Kontroll av komponenter med begrenset levetid    

MODUL 7B. VEDLIKEHOLDSPRAKSIS 

Merknad: Omfanget av denne modulen skal gjenspeile teknologien for fly som tilhører kategori B3. 

 
NIVÅ 

B3 

7.1 Sikkerhetstiltak — luftfartøy og verksted 3 

Ulike sider ved trygg arbeidspraksis, herunder forholdsregler som skal treffes ved arbeid med elektrisitet, 

gass, særlig oksygen, olje og kjemikalier 

 

Dessuten veiledning om de utbedringstiltakene som skal iverksettes i tilfelle brann eller en annen ulykke der 

et av disse faremomentene er til stede, herunder kjennskap til slokkemidler 

 

7.2 Verkstedspraksis 3 

Vedlikehold og kontroll av verktøy, bruk av verkstedsmateriell  

Dimensjoner, klaringer og toleranser, standarder for utførelse  

Kalibrering av verktøy og utstyr, kalibreringsstandarder  

7.3 Verktøy 3 

Vanlig håndverktøy  

Vanlig elektroverktøy  
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NIVÅ 

B3 

Virkemåte for og bruk av verktøy til presisjonsmåling  

Utstyr og metoder for smøring  

Virkemåte, funksjon og bruk av vanlig elektrisk testutstyr  

7.4 Vanlig testutstyr for avionikk — 

Virkemåte, funksjon og bruk av vanlig testutstyr for avionikk  

7.5 Tekniske tegninger, diagrammer og standarder 2 

Typer av tegninger og diagrammer, tilhørende symboler, dimensjoner, toleranser og projeksjoner  

Identifikasjon av informasjon i tittelfelt  

Mikrofilm, mikrofiche og digitale presentasjoner  

Spesifikasjon 100 fra Air Transport Association (ATA) i USA  

Luftfartsstandarder og andre gjeldende standarder, herunder ISO, AN, MS, NAS og MIL  

Kablingsskjemaer og prinsippdiagrammer  

7.6 Pasninger og toleranser 2 

Bordiametre for bolthull, pasningsklasser  

Vanlig system for pasninger og toleranser  

Tabell over pasninger og toleranser for luftfartøyer og motorer  

Grenser for bøying, vridning og slitasje  

Standardmetoder for kontroll av aksler, lagre og andre deler  

7.7 Elektriske kabler og koplinger 2 

Kontinuitet, isolasjons- og sammenføyningsteknikker samt testing  

Bruk av krympeverktøy: manuelt og hydraulisk drevet  

Testing av krympeforbindelser  

Fjerning og innsetting av kontaktstifter  

Koaksialkabler: forholdsregler ved testing og installasjon  

Teknikker for beskyttelse av ledninger: kabelbunting og støtte for kabelbunter, kabelklemmer, teknikker for 

bruk av beskyttelsesisolasjon, herunder krympestrømper, skjerming 

 

7.8 Nagling 2 

Naglede skjøter og nagleavstand  

Verktøy som brukes til nagling og forsenkning  

Inspeksjon av naglede skjøter  

7.9 Rør og slanger 2 

Bøying og muffing/utvidelse av rør i luftfartøyer  

Inspeksjon og testing av rør og slanger i luftfartøyer  

Installasjon og festing av rør  

7.10 Fjærer 1 

Inspeksjon og testing av fjærer  

7.11 Lagre 2 

Testing, rengjøring og inspeksjon av lagre  

Krav til smøring av lagre  

Mangler ved lagre og årsakene til manglene  
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NIVÅ 

B3 

7.12 Kraftoverføring 2 

Inspeksjon av gir, dødgang  

Inspeksjon av remmer og remskiver, kjeder og kjedehjul  

Inspeksjon av skrujekker, løftearminnretninger, systemer med skyv-trekk-stenger  

7.13 Kontrollkabler 2 

Senkesmiing av endestykker  

Inspeksjon og testing av kontrollkabler  

Bowdenkabler, fleksible styresystemer for luftfartøyer  

7.14 Materialhåndtering  

7.14.1 Platemetall 2 

Oppmerking og beregning av bøyningstoleranse  

Bearbeiding av platemetall, herunder bøyning og forming  

Inspeksjon av bearbeidet platemetall  

7.14.2 Komposittmaterialer og ikke-metalliske materialer 2 

Limeteknikker  

Miljøforhold  

Inspeksjonsmetoder  

7.15 Sveising, slaglodding, lodding og liming  

a)  Loddemetoder, inspeksjon av loddede skjøter 2 

b)  Metoder for sveising og slaglodding 

Inspeksjon av sveisede og slagloddede skjøter 

Limemetoder og inspeksjon av limte skjøter 

2 

7.16 Luftfartøyers vekt og balanse  

a)  Tyngdepunkt / beregning av balansegrenser: bruk av relevante dokumenter 2 

b)  Klargjøring av luftfartøy for veiing 

Veiing av luftfartøy 

2 

7.17 Håndtering og oppbevaring av luftfartøyer 2 

Taksing/tauing av luftfartøy og tilknyttede sikkerhetstiltak  

Jekking, bruk av stoppeklosser og sikring av luftfartøy samt tilknyttede sikkerhetstiltak  

Oppbevaringsmetoder for luftfartøyer  

Prosedyrer for fylling/tømming av drivstofftank  

Prosedyrer for avising/forebygging av isdannelse  

Elektrisk, hydraulisk og pneumatisk bakkeutstyr  

Miljøforholdenes innvirkning på håndtering og drift av luftfartøyer  

7.18 Teknikker for demontering, inspeksjon, reparasjon og montering  

a)  Typer av mangler og visuelle inspeksjonsteknikker 

Fjerning og vurdering av samt ny beskyttelse mot korrosjon 

3 

b)  Alminnelige reparasjonsmetoder, reparasjonshåndbok 

Programmer for kontroll av aldring, materialtretthet og korrosjon 

2 

c)  Ikke-destruktive inspeksjonsteknikker, herunder penetrerende, radiografiske, virvelstrømbaserte og 

boroskopiske metoder i tillegg til ultralyd 

2 
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NIVÅ 

B3 

d)  Teknikker for demontering og montering 2 

e)  Feilsøkingsmetoder 2 

7.19 Unormale hendelser  

a)  Inspeksjoner etter lynnedslag og HIRF-gjennomslag. 2 

b)  Inspeksjoner etter unormale hendelser som harde landinger og flyging under turbulente forhold 2 

7.20 Vedlikeholdsprosedyrer 2 

Vedlikeholdsplanlegging  

Prosedyrer for endring  

Prosedyrer for oppbevaring  

Prosedyrer for sertifisering/frigivelse  

Grensesnitt mot driften av luftfartøyet  

Vedlikeholdsinspeksjon/kvalitetskontroll/kvalitetssikring  

Andre vedlikeholdsprosedyrer  

Kontroll av komponenter med begrenset levetid  

MODUL 8. GRUNNLEGGENDE AERODYNAMIKK 

 
NIVÅ 

A B1 B2 B3 

8.1 Atmosfærens fysikk 1 2 2 1 

Internasjonal standardatmosfære (ISA), anvendelse på aerodynamikk     

8.2 Aerodynamikk 1 2 2 1 

Luftstrøm rundt et legeme     

Grensesjikt, laminær og turbulent strømning, fri strømning, relativ luftstrøm, oppadgående og 

nedadgående luftstrøm, virvler, stagnasjon 

    

Faguttrykkene konveks flate, korde, aerodynamisk middelkorde, profilmotstand (parasittmotstand), 

indusert motstand, trykksenter, angrepsvinkel, vingevridning, slankhetsfaktor, vingeform og 

sideforhold 

    

Skyvekraft, vekt, aerodynamisk resultant     

Utvikling av oppdrift og luftmotstand: Angrepsvinkel, oppdriftskoeffisient, motstands-

koeffisient, polarkurve, steiling 

    

Forurensning av aerodynamiske flater, herunder is, snø og rim     

8.3 Flygeteori 1 2 2 1 

Forholdet mellom oppdrift, vekt, skyvekraft og motstand     

Glidetall     

Stabil flyging, ytelse     

Svingeteori     

Lastfaktorens påvirkning på steiling, flyoperativt begrensningsområde og strukturelle 

begrensninger 

    

Oppdriftsøkning     

8.4 Flygestabilitet og -dynamikk 1 2 2 1 

Lengdestabilitet, tverrstabilitet og retningsstabilitet (aktiv og passiv)     
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MODUL 9A. MENNESKELIGE FAKTORER 

Merknad: Denne modulen gjelder ikke for kategori B3. Relevante emner for kategori B3 er fastsatt i modul 9B. 

 
NIVÅ 

A B1 B2 

9.1 Alminnelige bestemmelser 1 2 2 

Behovet for å ta menneskelige faktorer med i beregningen    

Hendelser som skyldes menneskelige faktorer / menneskelige feil    

«Murphys» lov    

9.2 Menneskets yteevne og begrensninger 1 2 2 

Syn    

Hørsel    

Informasjonsbehandling    

Oppmerksomhet og oppfatningsevne    

Hukommelse    

Klaustrofobi og fysisk adgang    

9.3 Sosialpsykologi 1 1 1 

Ansvar: den enkeltes og gruppens    

Motivasjon og demotivasjon    

Gruppepress    

«Kulturspørsmål»    

Teamarbeid    

Ledelse, tilsyn og lederskap    

9.4 Faktorer som påvirker yteevnen 2 2 2 

Fysisk form/helse    

Stress: hjemme og på arbeidsplassen    

Tidspress og frister    

Arbeidsbelastning: for høy og for lav    

Søvn og tretthet, skiftarbeid    

Misbruk av alkohol, legemidler og narkotika    

9.5 Fysisk miljø 1 1 1 

Støy og røyk    

Belysning    

Klima og temperatur    

Bevegelse og vibrasjon    

Arbeidsmiljø    

9.6 Oppgaver 1 1 1 

Fysisk arbeid    

Ensformige oppgaver    

Visuell inspeksjon    

Komplekse systemer    

9.7 Kommunikasjon 2 2 2 

Innenfor og mellom grupper    

Loggføring og registrering av arbeid    
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NIVÅ 

A B1 B2 

Holde seg à jour, aktualitet    

Informasjonsformidling    

9.8 Menneskelige feil 1 2 2 

Feilmodeller og feilteorier    

Feiltyper ved vedlikeholdsoppgaver    

Følger av feil (dvs. ulykker)    

Unngåelse og håndtering av feil    

9.9 Farer på arbeidsplassen 1 2 2 

Oppdage og unngå farer    

Håndtering av nødssituasjoner    

MODUL 9B. MENNESKELIGE FAKTORER 

Merknad: Omfanget av denne modulen skal gjenspeile at vedlikeholdsmiljøet som innehavere av B3-sertifikater arbeider i, er 

mindre krevende. 

 NIVÅ 

B3 

9.1 Alminnelige bestemmelser 2 

Behovet for å ta menneskelige faktorer med i beregningen  

Hendelser som skyldes menneskelige faktorer / menneskelige feil  

«Murphys» lov  

9.2 Menneskets yteevne og begrensninger 2 

Syn  

Hørsel  

Informasjonsbehandling  

Oppmerksomhet og oppfatningsevne  

Hukommelse  

Klaustrofobi og fysisk adgang  

9.3 Sosialpsykologi 1 

Ansvar: den enkeltes og gruppens  

Motivasjon og demotivasjon  

Gruppepress  

«Kulturspørsmål»  

Teamarbeid  

Ledelse, tilsyn og lederskap  

9.4 Faktorer som påvirker yteevnen 2 

Fysisk form/helse  

Stress: hjemme og på arbeidsplassen  

Tidspress og frister  

Arbeidsbelastning: for høy og for lav  

Søvn og tretthet, skiftarbeid  

Misbruk av alkohol, legemidler og narkotika  

9.5 Fysisk miljø 1 
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 NIVÅ 

B3 

Støy og røyk  

Belysning  

Klima og temperatur  

Bevegelse og vibrasjon  

Arbeidsmiljø  

9.6 Oppgaver 1 

Fysisk arbeid  

Ensformige oppgaver  

Visuell inspeksjon  

Komplekse systemer  

9.7 Kommunikasjon 2 

Innenfor og mellom grupper  

Loggføring og registrering av arbeid  

Holde seg à jour, aktualitet  

Informasjonsformidling  

9.8 Menneskelige feil 2 

Feilmodeller og feilteorier  

Feiltyper ved vedlikeholdsoppgaver  

Følger av feil (dvs. ulykker)  

Unngåelse og håndtering av feil  

9.9 Farer på arbeidsplassen 2 

Oppdage og unngå farer  

Håndtering av nødssituasjoner  

MODUL 10. LUFTFARTSLOVGIVNING 

 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

10.1 Rammeregler 1 1 1 1 

Den internasjonale organisasjon for sivil luftfarts (ICAO) rolle     

Europakommisjonens rolle     

EASAs rolle     

Medlemsstatenes og nasjonale luftfartsmyndigheters rolle     

Forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, forordning (EU) nr. 748/2012 og 

(EU) nr. 1321/2014 

    

Forholdet mellom ulike vedlegg (deler) som del 21, del M, del 145, del 66, del 147 og 

forordning (EU) nr. 965/2012 

    

10.2 Personell med sertifiseringsansvar — vedlikehold 2 2 2 2 

Detaljert forståelse av del 66     

10.3 Godkjente vedlikeholdsorganisasjoner 2 2 2 2 

Detaljert forståelse av del 145 og del M kapittel F     

10.4 Luftfartsoperasjoner 1 1 1 1 

Generell forståelse av forordning (EU) nr. 965/2012     
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 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

Godkjenningssertifikater for luftfartsselskaper     

Luftfartsselskapets ansvar, særlig når det gjelder kontinuerlig luftdyktighet og vedlikehold     

Vedlikeholdsprogram for luftfartøyer     

MEL//CDL     

Dokumenter som skal være om bord     

Skilting i luftfartøyer (merkinger)     

10.5 Sertifisering av luftfartøy, deler og utstyr     

a)  Alminnelige bestemmelser — 1 1 1 

Generell forståelse av del 21 og EASAs sertifiseringsspesifikasjoner CS-23, 25, 27, 29     

b)  Dokumenter — 2 2 2 

Luftdyktighetsbevis, begrensede luftdyktighetsbeviser og flygetillatelse     

Registreringssertifikat     

Støysertifikat     

Vekttabell     

Radiolisens og -godkjenning     

10.6 Kontinuerlig luftdyktighet 2 2 2 2 

Detaljert forståelse av bestemmelser i del 21 om kontinuerlig luftdyktighet     

Detaljert forståelse av del M     

10.7 Gjeldende nasjonale og internasjonale krav til (med mindre EUs krav går foran):     

a)  Vedlikeholdsprogrammer, vedlikeholdssjekker og inspeksjoner 

Luftdyktighetspåbud 

Servicebulletiner, serviceinformasjon fra produsenter 

Endringer og reparasjoner 

Vedlikeholdsdokumentasjon: vedlikeholdshåndbøker, håndbok for reparasjon av struktur, 

illustrert delekatalog osv. 

1 2 2 2 

Bare for A- til B2-sertifikater: 

Hovedliste over minsteutstyr (MMEL), minsteutstyrsliste (MEL), liste over tillatte avvik 

ved klarering 

    

b)  Kontinuerlig luftdyktighet 

Minstekrav til utstyr — Testflyginger 

— 1 1 1 

Bare for B1- og B2-sertifikater: 

ETOPS, krav til vedlikehold og klarering 

Drift under alle slags værforhold, drift i kategori 2/3 

    

MODUL 11A. AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED TURBINMOTOR 

 NIVÅ 

A1 B1.1 

11.1 Flygeteori   

11.1.1 Aerodynamikk for fly og styreorganer 1 2 

Virkemåten for og virkningen av 

— krengekontroll: balanseror og spoilere 

— regulering av stigningsvinkel (pitch control): høyderor, stabilisatorer, variable innfallsvinkel-

stabilisatorer og kanardvinger 

— giringskontroll (yaw control), siderorsbegrensere 

— — 
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 NIVÅ 

A1 B1.1 

Styring ved hjelp av elevoner, kombinert høyde- og sideror (ruddervator)   

Oppdriftsøkende innretninger, spalteåpninger, forkantklaffer, flaps, flaperoner   

Innretninger som gir luftmotstand, spoilere, bakkespoilere, luftbremser   

Virkninger av vingegjerder, sagtannede forkanter   

Grensesjiktkontroll ved hjelp av virvelgeneratorer, steileskjermer eller forkantinnretninger   

Virkemåten for og virkningen av trimror, balanse- og motbalanseror (i forkant), servoror, fjærror, 

massebalanse, styreflatens helning, aerodynamisk balansering 

  

11.1.2 Høyhastighetsflyging 1. 2 

Lydens hastighet, flyging i subsonisk, transonisk og supersonisk hastighet   

Mach-tall, kritisk mach-tall, kompresjonsstøt, sjokkbølge, aerodynamisk oppvarming, arealregel   

Faktorer som påvirker luftstrømmen i motorinntakene på høyhastighetsluftfartøyer   

Virkninger av pilform på kritisk mach-tall   

11.2 Skrogkonstruksjon — generelle begreper   

a)  Luftdyktighetskrav til konstruksjonsstyrke 

Strukturklassifikasjon, primær, sekundær og tertiær 

Begrepene feilsikkerhet, sikker levetid, skadetoleranse 

Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer 

Belastning, tøyning, bøying, kompresjon, brudd, vridning, spenning, ringstress, materialtretthet 

Bestemmelser om drenering og ventilasjon 

Bestemmelser om systeminstallasjon 

Bestemmelser om vern mot lynnedslag 

Jording av luftfartøyer 

2 2 

b)  Konstruksjonsmetoder for: flykropp med skallkonstruksjon, utformere, langsgående lister, langdragere, 

skott, spant, doblere, stag, bindebjelker, bjelker, gulvstrukturer, forsterkning, bekledning, korrosjons-

beskyttelse, vinge, haleparti og motorfester 

Teknikker for montering av konstruksjoner: nagling, bolting, liming 

Metoder for beskyttelse av overflater, bl.a. kromatering, anodisering, maling 

Rengjøring av overflater 

Skrogets symmetri: justeringsmetoder og symmetrikontroller 

1 2 

11.3 Skrogkonstruksjon — fly   

11.3.1 Flykroppen (ATA 52/53/56) 1 2 

Konstruksjon og trykktetting   

Fester for vinger, stabilisator, pyloner og understell   

Seteinstallasjon og innlastingssystem   

Dører og nødutganger: konstruksjon, mekanismer, virkemåte og sikkerhetsinnretninger   

Konstruksjon av og mekanismer for vinduer og frontruter   

11.3.2 Vinger (ATA 57) 1 2 

Konstruksjon   

Oppbevaring av drivstoff   

Fester for understell, pyloner, rorflater og innretninger som skaper stor oppdrift/motstand   

11.3.3 Stabilisatorer (ATA 55) 1 2 

Konstruksjon   

Feste for rorflater   
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 NIVÅ 

A1 B1.1 

11.3.4 Rorflater (ATA 55/57) 1 2 

Konstruksjon og feste   

Balansering – av masse og aerodynamisk   

11.3.5 Naceller/pyloner (ATA 54) 1 2 

Naceller/pyloner: 

— Konstruksjon 

— Brannvegger 

— Motoroppheng 

— — 

11.4 Klimaanlegg og kabintrykksetting (ATA 21)   

11.4.1 Lufttilførsel 1 2 

Kilder til lufttilførsel, herunder tapping fra motor, hjelpeaggregat (APU) og servicevogn   

11.4.2 Klimaanlegg 1 3 

Klimaanlegg   

Luftsirkulasjonsanlegg og luftfuktere   

Fordelingssystemer   

System for regulering av luftstrøm, lufttemperatur og luftfuktighet   

11.4.3 Trykksetting 1 3 

Trykksettingssystemer   

Regulering og visning, herunder regulerings- og sikkerhetsventiler   

Kabintrykkregulator   

11.4.4 Sikkerhets- og varslingsinnretninger 1 3 

Verne- og varslingsinnretninger   

11.5 Instrument- og avionikksystemer   

11.5.1 Instrumentsystemer (ATA 31) 1 2 

Pitot-statisk: høydemåler, hastighetsmåler, stigehastighetsmåler   

Gyroskopisk: kunstig horisont, stillingsindikator, retningsindikator, indikator for horisontal posisjon, 

sving- og krengingsviser, svingkoordinator 

  

Kompass: direkte avlesning, fjernavlesning   

Indikator for angrepsvinkel, varslingssystemer for steiling   

Glasscockpit   

Annen indikasjon fra luftfartøysystemer   

11.5.2 Avionikksystemer 1 1 

Grunnprinsipper for systemutforming og virkemåte for 

— automatisk flyging (ATA 22) 

— kommunikasjon (ATA 23) 

— navigasjonssystemer (ATA 34) 

— — 

11.6 Elektrisk kraft (ATA 24) 1 3 

Installasjon av og virkemåte for batterier   

Generering av likestrøm   
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 NIVÅ 

A1 B1.1 

Generering av vekselstrøm   

Generering av nødstrøm   

Spenningsregulering   

Kraftfordeling   

Vekselrettere, transformatorer, likerettere   

Beskyttelse av kretser   

Ekstern kraftforsyning/bakkestrøm   

11.7 Utstyr og innredning (ATA 25)   

a)  Krav til nødutstyr 

Seter, sikkerhetsseler og sikkerhetsbelter 

2 2 

b)  Kabinens utforming 

Utstyrets utforming 

Kabininnredning 

Utstyr for kabinunderholdning 

Innredning av pantry 

Utstyr for håndtering og oppbevaring av last 

Flytrapp 

1 1 

11.8 Brannvern (ATA 26) 1 3 

a)  Brann- og røykdeteksjons- og varslingsanlegg 

Brannslokkingsanlegg 

Testing av anleggene 

  

b)  Bærbart brannslokkingsapparat 1 1 

11.9 Styreinnretninger (ATA 27) 1 3 

Primære styreinnretninger: balanseror, høyderor, sideror, spoiler   

Trimkontroll   

Aktiv belastningsregulering   

Oppdriftsøkende innretninger   

Bakkespoiler, luftbremser   

Betjening av innretningene: manuell, hydraulisk, pneumatiske, elektrisk, elektronisk styring (fly-by-

wire) 

  

Kunstig styrefornemmelse, giringsdemper, mach-trim, siderorbegrenser, rorlås   

Balansering og klargjøring   

System for vern mot / varsel om steiling   

11.10 Drivstoffsystemer (ATA 28) 1 3 

Systemutforming   

Drivstofftanker   

Tilførselssystemer   

Tømming, utlufting og drenering   

Kryssmating og overføring   

Visning og varsling   

Påfylling og avtanking av drivstoff    

Drivstoffsystemer med langsgående balanse   
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 NIVÅ 

A1 B1.1 

11.11 Hydraulikk (ATA 29) 1 3 

Systemutforming   

Hydrauliske væsker   

Hydraulikktanker og -akkumulatorer   

Generering av trykk: elektrisk, mekanisk, pneumatisk   

Generering av nødtrykk   

Filtre   

Trykkregulering   

Kraftfordeling   

Visnings- og varslingssystemer   

Grensesnitt mot andre systemer   

11.12 Beskyttelse mot is og regn (ATA 30) 1 3 

Dannelse, klassifisering og påvisning av is   

Systemer til forebygging av isdannelse: elektriske, varmluftsbaserte og kjemiske   

Avisingssystemer: elektriske, varmluftsbaserte, pneumatiske og kjemiske   

Regnavstøtende midler   

Oppvarming av sonder og dren   

Viskeranlegg   

11.13 Understell (ATA 32) 2 3 

Konstruksjon, støtdemping   

Senke- og hevesystemer: normale og for nødssituasjoner   

Visning og varsling   

Hjul, bremser, antiblokkering og autobrems   

Dekk   

Styring   

Luft-til-bakke-føler   

11.14 Lys (ATA 33) 2 3 

Utvendig: navigasjonslys, antikollisjonslys, landingslys, takselys, islys   

Innvendig: i kabin, cockpit, lasterom   

Nødlys   

11.15 Oksygen (ATA 35) 1 3 

Systemutforming: cockpit, kabin   

Kilder, oppbevaring, påfyll og fordeling   

Regulering av tilførsel   

Visning og varsling   

11.16 Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 1 3 

Systemutforming   

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken   

Trykkontroll   

Fordeling   
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 NIVÅ 

A1 B1.1 

Visning og varsling   

Grensesnitt mot andre systemer   

11.17 Vann/avfall (ATA 38) 2 3 

Vannsystemets utforming, tilførsel, fordeling, service og drenering   

Toalettsystemets utforming, skylling og service   

Korrosjonsaspekter   

11.18 Vedlikeholdssystemer om bord (ATA 45) 1 2 

Sentrale vedlikeholdsdatamaskiner   

System for innlesing av data   

Elektronisk biblioteksystem   

Utskrift   

Strukturovervåking (overvåking av skadetoleranse)   

11.19 Integrert modulbasert avionikk (ATA 42) 1 2 

Funksjoner som normalt kan integreres i modulene i integrert modulbasert avionikk (IMA), er bl.a. 

styring av avlufting, regulering av lufttrykk, luftventilasjon og luftregulering, regulering av ventilasjon 

for avionikk og i cockpit, temperaturregulering, lufttrafikkommunikasjon, kommunikasjonsruter for 

avionikk, styring av elektrisk belastning, overvåking av effektbrytere, innebygd testutstyr (BITE) på 

elektrisk anlegg, drivstoffstyring, bremsebetjening, styringsbetjening, senking og heving av understell, 

visning av dekktrykk, visning av oljetrykk, overvåking av bremsetemperatur osv. 

  

Kjernesystem, nettkomponenter   

11.20 Kabinsystemer (ATA 44) 1 2 

Enheter og komponenter som gjør det mulig å underholde passasjerene og sørge for kommunikasjonen 

innenfor luftfartøyet (datasystem for internkommunikasjon i kabinen) og mellom luftfartøyets kabin og 

bakkestasjoner (nettjeneste i kabinen). Omfatter overføring av stemme, data, musikk og video. 

  

Datasystemet for internkommunikasjon i kabinen er et grensesnitt mellom cockpit/kabinbesetning og 

kabinsystemer. Disse systemene støtter datautveksling mellom forskjellige utbyttbare linjeenheter og 

betjenes vanligvis via kabinbesetningens paneler. 

  

Nettjenesten i kabinen består vanligvis av en tjener med grensesnitt mot bl.a. følgende systemer: 

— Data-/radiokommunikasjon, underholdningssystem om bord 

— — 

Nettjenesten i kabinen kan ha funksjoner som f.eks. 

— tilgang til rapporter før/ved avgang 

— tilgang til e-post/intranett/internett 

— passasjerdatabase 

— — 

Kjernesystem i kabinen   

Underholdningssystem om bord   

Eksternt kommunikasjonssystem   

Masselagringssystem for kabinen   

Overvåkingssystem for kabinen   

Diverse kabinsystemer   
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 NIVÅ 

A1 B1.1 

11.21 Informasjonssystemer (ATA 46) 1 2 

Enheter og komponenter som gir mulighet for lagring, ajourføring og gjenfinning av digitale data som 

tradisjonelt lagres på papir, mikrofilm eller mikrofiche. Omfatter enheter beregnet på lagring og 

gjenfinning av data, for eksempel masselager og styreenhet for elektronisk bibliotek. Omfatter ikke 

enheter eller komponenter som er installert for andre formål og deles med andre systemer, for eksempel 

skriver i cockpit eller skjermer til generell bruk. 

  

Typiske eksempler er lufttrafikk- og informasjonsstyringssystemer samt nettjenersystemer   

Generelt informasjonssystem for luftfartøyet   

Informasjonssystem for cockpit   

Informasjonssystem for vedlikehold   

Informasjonssystem for passasjerkabinen   

Diverse informasjonssystemer   

MODUL 11B. AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED STEMPELMOTOR 

Merknad 1: Denne modulen gjelder ikke for kategori B3. Relevante emner for kategori B3 er fastsatt i modul 11C. 

Merknad 2: Omfanget av denne modulen skal gjenspeile teknologien for fly som tilhører underkategori A2 og B1.2. 

 
NIVÅ 

A2 B1.2 

11.1 Flygeteori   

11.1.1 Aerodynamikk for fly og styreorganer 1 2 

Virkemåten for og virkningen av 

— krengekontroll: balanseror og spoilere 

— regulering av stigningsvinkel (pitch control): høyderor, stabilisatorer, variable innfallsvinkel-

stabilisatorer og kanardvinger 

— giringskontroll (yaw control), siderorsbegrensere 

— — 

Styring ved hjelp av elevoner, kombinert høyde- og sideror (ruddervator)   

Oppdriftsøkende innretninger, spalteåpninger, forkantklaffer, flaps, flaperoner   

Innretninger som gir luftmotstand, spoilere, bakkespoilere, luftbremser   

Virkninger av vingegjerder, sagtannede forkanter   

Grensesjiktkontroll ved hjelp av virvelgeneratorer, steileskjermer eller forkantinnretninger   

Virkemåten for og virkningen av trimror, balanse- og motbalanseror (i forkant), servoror, fjærror, 

massebalanse, styreflatens helning, aerodynamisk balansering 

  

11.1.2 Høyhastighetsflyging — Ikke relevant — — 

11.2 Skrogkonstruksjon — generelle begreper   

a)  Luftdyktighetskrav til konstruksjonsstyrke 

Strukturklassifikasjon, primær, sekundær og tertiær 

Begrepene feilsikkerhet, sikker levetid, skadetoleranse 

Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer 

Belastning, tøyning, bøying, kompresjon, brudd, vridning, spenning, ringstress, materialtretthet 

Bestemmelser om drenering og ventilasjon 

Bestemmelser om systeminstallasjon 

Bestemmelser om vern mot lynnedslag 

Jording av luftfartøyer 

2 2 
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NIVÅ 

A2 B1.2 

b)  Konstruksjonsmetoder for: flykropp med skallkonstruksjon, utformere, langsgående lister, langdragere, 

skott, spant, doblere, stag, bindebjelker, bjelker, gulvstrukturer, forsterkning, bekledning, korrosjons-

beskyttelse, vinge, haleparti og motorfester 

Teknikker for montering av konstruksjoner: nagling, bolting, liming 

Metoder for beskyttelse av overflater, bl.a. kromatering, anodisering, maling 

Rengjøring av overflater 

Skrogets symmetri: justeringsmetoder og symmetrikontroller 

1 2 

11.3 Skrogkonstruksjon — fly   

11.3.1 Flykroppen (ATA 52/53/56) 1 2 

Konstruksjon og trykktetting   

Fester for vinger, stabilisator, pyloner og understell   

Seteinstallasjon   

Dører og nødutganger: konstruksjon og virkemåte   

Fester for vinduer og frontruter   

11.3.2 Vinger (ATA 57) 1 2 

Konstruksjon   

Oppbevaring av drivstoff   

Fester for understell, pyloner, rorflater og innretninger som skaper stor oppdrift/motstand   

11.3.3 Stabilisatorer (ATA 55) 1 2 

Konstruksjon   

Feste for rorflater   

11.3.4 Rorflater (ATA 55/57) 1 2 

Konstruksjon og feste   

Balansering – av masse og aerodynamisk   

11.3.5 Naceller/pyloner (ATA 54) 1 2 

Naceller/pyloner: 

— Konstruksjon 

— Brannvegger 

— Motoroppheng 

— — 

11.4 Klimaanlegg og kabintrykksetting (ATA 21) 1 3 

Systemer for trykksetting og klimaanlegg   

Kabintrykkregulatorer, verne- og varslingsinnretninger   

Varmeanlegg   

11.5 Instrument- og avionikksystemer   

11.5.1 Instrumentsystemer (ATA 31) 1 2 

Pitot-statisk: høydemåler, hastighetsmåler, stigehastighetsmåler   

Gyroskopisk: kunstig horisont, stillingsindikator, retningsindikator, indikator for horisontal posisjon, 

sving- og krengingsviser, svingkoordinator 

  

Kompass: direkte avlesning, fjernavlesning   

Indikator for angrepsvinkel, varslingssystemer for steiling   

Glasscockpit   

Annen indikasjon fra luftfartøysystemer   
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NIVÅ 

A2 B1.2 

11.5.2 Avionikksystemer 1 1 

Grunnprinsipper for systemutforming og virkemåte for 

— automatisk flyging (ATA 22) 

— kommunikasjon (ATA 23) 

— navigasjonssystemer (ATA 34) 

— — 

11.6 Elektrisk kraft (ATA 24) 1 3 

Installasjon av og virkemåte for batterier   

Generering av likestrøm   

Spenningsregulering   

Kraftfordeling   

Beskyttelse av kretser   

Vekselrettere, transformatorer   

11.7 Utstyr og innredning (ATA 25)   

a)  Krav til nødutstyr 

Seter, sikkerhetsseler og sikkerhetsbelter 

2 2 

b)  Kabinens utforming 

Utstyrets utforming 

Kabininnredning 

Utstyr for kabinunderholdning 

Innredning av pantry 

Utstyr for håndtering og oppbevaring av last 

Flytrapp 

1 1 

11.8 Brannvern (ATA 26)   

a)  Brann- og røykdeteksjons- og varslingsanlegg 

Brannslokkingsanlegg 

Testing av anleggene 

1 3 

b)  Bærbart brannslokkingsapparat 1 3 

11.9 Styreinnretninger (ATA 27) 1 3 

Primære styreinnretninger: balanseror, høyderor, sideror   

Trimror   

Oppdriftsøkende innretninger   

Betjening: manuell   

Rorlås   

Balansering og klargjøring   

System for varsel om steiling   

11.10 Drivstoffsystemer (ATA 28) 1 3 

Systemutforming   

Drivstofftanker   

Tilførselssystemer   

Kryssmating og overføring   

Visning og varsling   

Påfylling og avtanking av drivstoff   
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NIVÅ 

A2 B1.2 

11.11 Hydraulikk (ATA 29) 1 3 

Systemutforming   

Hydrauliske væsker   

Hydraulikktanker og -akkumulatorer   

Generering av trykk: elektrisk, mekanisk   

Filtre   

Trykkregulering   

Kraftfordeling   

Visnings- og varslingssystemer   

11.12 Beskyttelse mot is og regn (ATA 30) 1 3 

Dannelse, klassifisering og påvisning av is   

Avisingssystemer: elektriske, varmluftsbaserte, pneumatiske og kjemiske   

Oppvarming av sonder og dren   

Viskeranlegg   

11.13 Understell (ATA 32) 2 3 

Konstruksjon, støtdemping   

Senke- og hevesystemer: normale og for nødssituasjoner   

Visning og varsling   

Hjul, bremser, antiblokkering og autobrems   

Dekk   

Styring   

Luft-til-bakke-føler   

11.14 Lys (ATA 33) 2 3 

Utvendig: navigasjonslys, antikollisjonslys, landingslys, takselys, islys   

Innvendig: i kabin, cockpit, lasterom   

Nødlys   

11.15 Oksygen (ATA 35) 1 3 

Systemutforming: cockpit, kabin   

Kilder, oppbevaring, påfyll og fordeling   

Regulering av tilførsel   

Visning og varsling   

11.16 Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 1 3 

Systemutforming   

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken   

Trykkontroll   

Fordeling   

Visning og varsling   

Grensesnitt mot andre systemer   

11.17 Vann/avfall (ATA 38) 2 3 

Vannsystemets utforming, tilførsel, fordeling, service og drenering   

Toalettsystemets utforming, skylling og service   

Korrosjonsaspekter   
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MODUL 11C. AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED STEMPELMOTOR 

Merknad: Omfanget av denne modulen skal gjenspeile teknologien for fly som tilhører kategori B3. 

 
NIVÅ 

B3 

11.1 Flygeteori  

Aerodynamikk for fly og styreinnretninger 1 

Virkemåten for og virkningen av 

– krengekontroll: balanseror og bremseklaffer 

— regulering av stigningsvinkel (pitch control): høyderor, stabilisatorer, variable innfallsvinkel-

stabilisatorer og kanardvinger 

— giringskontroll (yaw control), siderorsbegrensere 

— 

Styring ved hjelp av elevoner, kombinert høyde- og sideror (ruddervator)  

Oppdriftsøkende innretninger, spalteåpninger, forkantklaffer, flaps, flaperoner  

Innretninger som gir luftmotstand, bakkespoilere, luftbremser  

Virkninger av vingegjerder, sagtannede forkanter  

Grensesjiktkontroll ved hjelp av virvelgeneratorer, steileskjermer eller forkantinnretninger  

Virkemåten for og virkningen av trimror, balanse- og motbalanseror (i forkant), servoror, fjærror, massebalanse, 

rorflatens helning, aerodynamiske balansepaneler 

 

11.2 Skrogkonstruksjon — generelle begreper  

a)  Luftdyktighetskrav til konstruksjonsstyrke 

Strukturklassifikasjon, primær, sekundær og tertiær 

Begrepene feilsikkerhet, sikker levetid, skadetoleranse 

Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer 

Belastning, tøyning, bøying, kompresjon, brudd, vridning, spenning, ringstress, materialtretthet 

Bestemmelser om drenering og ventilasjon 

Bestemmelser om systeminstallasjon 

Bestemmelser om vern mot lynnedslag 

Jording av luftfartøyer 

2 

b)  Konstruksjonsmetoder for: flykropp med skallkonstruksjon, utformere, langsgående lister, langdragere, 

skott, spant, doblere, stag, bindebjelker, bjelker, gulvstrukturer, forsterkning, bekledning, korrosjons-

beskyttelse, vinge, haleparti og motorfester 

Teknikker for montering av konstruksjoner: nagling, bolting, liming 

Metoder for beskyttelse av overflater, bl.a. kromatering, anodisering, maling 

Rengjøring av overflater 

Skrogets symmetri: justeringsmetoder og symmetrikontroller 

2 

11.3 Skrogkonstruksjon — fly  

11.3.1 Flykroppen (ATA 52/53/56) 1 

Konstruksjon og trykktetning  

Fester for vinger, stabilisator, pyloner og understell  

Seteinstallasjon og system for innlasting av frakt  

Dører og nødutganger: konstruksjon, mekanismer, virkemåte og sikkerhetsinnretninger  

Konstruksjon av og mekanismer for vinduer og frontruter  

11.3.2 Vinger (ATA 57) 1 

Konstruksjon  

Oppbevaring av drivstoff  

Fester for understell, pyloner, rorflater og innretninger som skaper stor oppdrift/motstand  

11.3.3 Stabilisatorer (ATA 55) 1 

Konstruksjon  

Feste for rorflater  
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NIVÅ 

B3 

11.3.4 Rorflater (ATA 55/57) 1 

Konstruksjon og feste  

Balansering – av masse og aerodynamisk  

11.3.5 Naceller/pyloner (ATA 54)  

Naceller/pyloner: 

— Konstruksjon 

— Brannvegger 

— Motoroppheng 

1 

11.4 Klimaanlegg (ATA 21)  

Varme- og ventilasjonsanlegg 1 

11.5 Instrument- og avionikksystemer  

11.5.1 Instrumentsystemer (ATA 31) 1 

Pitot-statisk: høydemåler, hastighetsmåler, stigehastighetsmåler  

Gyroskopisk: kunstig horisont, stillingsindikator, retningsindikator, indikator for horisontal posisjon, sving- 

og krengingsviser, svingkoordinator 

 

Kompass: direkte avlesning, fjernavlesning  

Indikator for angrepsvinkel, varslingssystemer for steiling  

Glasscockpit  

Annen indikasjon fra luftfartøysystemer  

11.5.2 Avionikksystemer 1 

Grunnprinsipper for systemutforming og virkemåte for 

— automatisk flyging (ATA 22) 

— kommunikasjon (ATA 23) 

— navigasjonssystemer (ATA 34) 

— 

11.6 Elektrisk kraft (ATA 24) 2 

Installasjon av og virkemåte for batterier  

Generering av likestrøm  

Spenningsregulering  

Kraftfordeling  

Beskyttelse av kretser  

Vekselrettere, transformatorer  

11.7 Utstyr og innredning (ATA 25) 2 

Krav til nødutstyr  

Seter, sikkerhetsseler og sikkerhetsbelter  

11.8 Brannvern (ATA 26) 2 

Bærbart brannslokkingsapparat  

11.9 Styreinnretninger (ATA 27) 3 

Primære styreinnretninger: balanseror, høyderor, sideror  

Trimror  

Oppdriftsøkende innretninger  

Betjening: manuell  

Rorlås  



Nr. 77/906 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

 
NIVÅ 

B3 

Balansering og klargjøring  

System for varsel om steiling  

11.10 Drivstoffsystemer (ATA 28) 2 

Systemutforming  

Drivstofftanker  

Tilførselssystemer  

Kryssmating og overføring  

Visning og varsling  

Påfylling og avtanking av drivstoff  

11.11 Hydraulikk (ATA 29) 2 

Systemutforming  

Hydrauliske væsker  

Hydraulikktanker og -akkumulatorer  

Generering av trykk: elektrisk, mekanisk  

Filtre  

Trykkregulering  

Kraftfordeling  

Visnings- og varslingssystemer  

11.12 Beskyttelse mot is og regn (ATA 30) 1 

Dannelse, klassifisering og påvisning av is  

Avisingssystemer: elektriske, varmluftsbaserte, pneumatiske og kjemiske  

Oppvarming av sonder og dren  

Viskeranlegg  

11.13 Understell (ATA 32) 2 

Konstruksjon, støtdemping  

Senke- og hevesystemer: normale og for nødssituasjoner  

Visning og varsling  

Hjul, bremser, antiblokkering og autobrems  

Dekk  

Styring  

11.14 Lys (ATA 33) 2 

Utvendig: navigasjonslys, antikollisjonslys, landingslys, takselys, islys  

Innvendig: i kabin, cockpit, lasterom  

Nødlys  

11.15 Oksygen (ATA 35) 2 

Systemutforming: cockpit, kabin  

Kilder, oppbevaring, påfyll og fordeling  

Regulering av tilførsel  

Visning og varsling  
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NIVÅ 

B3 

11.16 Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 2 

Systemutforming  

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken  

Trykk- og vakuumpumper  

Trykkontroll  

Fordeling  

Visning og varsling  

Grensesnitt mot andre systemer  

MODUL 12. AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG ANLEGG FOR HELIKOPTRE 

 

NIVÅ 

A3 

A4 

B1.3 

B1.4 

12.1 Flygeteori — aerodynamikk for rotorluftfartøyer 1 2 

Terminologi   

Virkninger av gyroskopisk presesjon   

Motmoment og retningskontroll   

Asymmetrisk oppdrift, bladtippsteiling   

Translasjonstendens og korrigering av denne   

Coriolis-effekt og kompensering   

Virvelringtilstand, gjennomsynking med motorkraft, for mye stigning   

Autorotasjon   

Bakkeeffekt   

12.2 Styringssystemer 2 3 

Syklisk kontroll   

Kollektiv kontroll   

Styreplate   

Giringskontroll (yaw control): antidreiningskontroll, halerotor, avtappingsluft   

Hovedrotorhode: konstruksjon og virkemåte   

Bladdempere: funksjon og konstruksjon   

Rotorblader: konstruksjon og feste for hoved- og halerotor   

Trimkontroll, faste og justerbare stabilisatorer   

Betjening: manuell, hydraulisk, elektrisk, elektronisk styring (fly-by-wire)   

Kunstig styrefornemmelse   

Balansering og klargjøring   

12.3 Bladsporing og vibrasjonsanalyse 1 3 

Rotorinnstilling   

Sporing av hoved- og halerotor   
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NIVÅ 

A3 

A4 

B1.3 

B1.4 

Statisk og dynamisk balansering   

Vibrasjonstyper, metoder for vibrasjonsreduksjon   

Bakkeresonans   

12.4 Kraftoverføring 1 3 

Girkasser, hoved- og halerotor   

Kløtsjer, frihjul og rotorbrems   

Drivaksler for halerotor, fleksible koplinger, lagre, vibrasjonsdempere og lagerfester   

12.5 Skrogkonstruksjon   

a)  Luftdyktighetskrav til konstruksjonsstyrke 

Strukturklassifikasjon, primær, sekundær og tertiær 

Begrepene feilsikkerhet, sikker levetid, skadetoleranse 

Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer 

Belastning, tøyning, bøying, kompresjon, brudd, vridning, spenning, ringstress, materialtretthet 

Bestemmelser om drenering og ventilasjon 

Bestemmelser om systeminstallasjon 

Bestemmelser om vern mot lynnedslag 

2 2 

b)  Konstruksjonsmetoder for flykropp med skallkonstruksjon, utformere, sviller, langdragere, skott, 

spant, fordoblere, stag, bindebjelker, bjelker, gulvstrukturer, forsterkning, bekledning og korrosjons-

beskyttelse 

Fester for pyloner, stabilisatorer og understell 

Seteinstallasjon 

Dører: konstruksjon, mekanismer, virkemåte og sikkerhetsinnretninger 

Konstruksjon av vinduer og frontruter 

Oppbevaring av drivstoff 

Brannvegger 

Motoroppheng 

Teknikker for montering av konstruksjoner: nagling, bolting, liming 

Metoder for beskyttelse av overflater, bl.a. kromatering, anodisering, maling 

Rengjøring av overflater 

Skrogets symmetri: justeringsmetoder og symmetrikontroller 

1 2 

12.6 Klimaanlegg (ATA 21)   

12.6.1 Lufttilførsel 1 2 

Kilder til lufttilførsel, herunder tapping fra motor og servicevogn   

12.6.2 Klimaanlegg 1 3 

Klimaanlegg   

Fordelingssystemer   

Systemer for regulering av luftstrøm og temperatur   

Verne- og varslingsinnretninger   

12.7 Instrument- og avionikksystemer   

12.7.1 Instrumentsystemer (ATA 31) 1 2 

Pitot-statisk: høydemåler, hastighetsmåler, stigehastighetsmåler   

Gyroskopisk: kunstig horisont, stillingsindikator, retningsindikator, indikator for horisontal posisjon, 

sving- og krengingsviser, svingkoordinator 
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NIVÅ 

A3 

A4 

B1.3 

B1.4 

Kompass: direkte avlesning, fjernavlesning   

Systemer for vibrasjonsindikasjon — HUMS   

Glasscockpit   

Annen indikasjon fra luftfartøysystemer   

12.7.2 Avionikksystemer 1 1 

Grunnprinsippene for systemutforming og virkemåte for 

automatisk flyging (ATA 22) 

kommunikasjon (ATA 23) 

navigasjonssystemer (ATA 34) 

  

12.8 Elektrisk kraft (ATA 24) 1 3 

Installasjon av og virkemåte for batterier   

Generering av likestrøm, generering av vekselstrøm   

Generering av nødstrøm   

Spenningsregulering, beskyttelse av kretser   

Kraftfordeling   

Vekselrettere, transformatorer, likerettere   

Ekstern kraftforsyning/bakkestrøm   

12.9 Utstyr og innredning (ATA 25)   

a)  Krav til nødutstyr 

Seter, sikkerhetsseler og sikkerhetsbelter 

Løftesystemer 

2 2 

b)  Flytesystemer for nødssituasjoner 

Kabinutforming, sikring av last 

Utstyrets utforming 

Kabininnredning 

1 1 

12.10 Brannvern (ATA 26) 1 3 

Brann- og røykdeteksjons- og varslingsanlegg   

Brannslokkingsanlegg   

Testing av anleggene   

12.11 Drivstoffsystemer (ATA 28) 1 3 

Systemutforming   

Drivstofftanker   

Tilførselssystemer   

Tømming, utlufting og drenering   

Kryssmating og overføring   

Visning og varsling   

Påfylling og avtanking av drivstoff   

12.12 Hydraulikk (ATA 29) 1 3 

Systemutforming   

Hydrauliske væsker   

Hydraulikktanker og -akkumulatorer   

Generering av trykk: elektrisk, mekanisk, pneumatisk   

Generering av nødtrykk   

Filtre   

Trykkregulering   
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NIVÅ 

A3 

A4 

B1.3 

B1.4 

Kraftfordeling   

Visnings- og varslingssystemer   

Grensesnitt mot andre systemer   

12.13 Beskyttelse mot is og regn (ATA 30) 1 3 

Dannelse, klassifisering og påvisning av is   

Systemer for forebygging av isdannelse og for avising: elektriske, varmluftbaserte og kjemiske   

Regnavvisende midler og fjerning av regnvann   

Oppvarming av sonder og dren   

Viskeranlegg   

12.14 Understell (ATA 32) 2 3 

Konstruksjon, støtdemping   

Senke- og hevesystemer: normale og for nødssituasjoner   

Visning og varsling   

Hjul, dekk, bremser   

Styring   

Luft-til-bakke-føler   

Meier, flottører   

12.15 Lys (ATA 33) 2 3 

Utvendig: navigasjonslys, landingslys, takselys, islys   

Innvendig: i kabin, cockpit, lasterom   

Nødlys   

12.16 Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 1 3 

Systemutforming   

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken   

Trykkontroll   

Fordeling   

Visning og varsling   

Grensesnitt mot andre systemer   

12.17 Integrert modulbasert avionikk (ATA 42) 1 2 

Funksjoner som normalt kan integreres i modulene i integrert modulbasert avionikk (IMA), er bl.a. 

styring av avlufting, regulering av lufttrykk, luftventilasjon og luftregulering, regulering av ventilasjon 

for avionikk og i cockpit, temperaturregulering, lufttrafikkommunikasjon, kommunikasjonsruter for 

avionikk, styring av elektrisk belastning, overvåking av effektbrytere, innebygd testutstyr (BITE) på 

elektrisk anlegg, drivstoffstyring, bremsebetjening, styringsbetjening, senking og heving av understell, 

visning av dekktrykk, visning av oljetrykk, overvåking av bremsetemperatur osv. 

  

Kjernesystem   

Nettkomponenter   

12.18 Vedlikeholdssystemer om bord (ATA 45) 1 2 

Sentrale vedlikeholdsdatamaskiner   

System for innlesing av data   

Elektronisk biblioteksystem   
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NIVÅ 

A3 

A4 

B1.3 

B1.4 

Utskrift   

Strukturovervåking (overvåking av skadetoleranse)   

12.19 Informasjonssystemer (ATA 46) 1 2 

Enheter og komponenter som gir mulighet for lagring, ajourføring og gjenfinning av digitale data som 

tradisjonelt lagres på papir, mikrofilm eller mikrofiche. Omfatter enheter beregnet på lagring og 

gjenfinning av data, for eksempel masselager og styreenhet for elektronisk bibliotek. Omfatter ikke 

enheter eller komponenter som er installert for andre formål og deles med andre systemer, for eksempel 

skriver i cockpit eller skjermer til generell bruk. 

  

Typiske eksempler er lufttrafikkstyringssystemer og nettjenersystemer.   

Generelt informasjonssystem for luftfartøyet   

Informasjonssystem for cockpit   

Informasjonssystem for vedlikehold   

Informasjonssystem for passasjerkabinen   

Diverse informasjonssystemer   

MODUL 13. AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR LUFTFARTØYER 

 
NIVÅ 

B2 

13.1 Flygeteori  

a)  Aerodynamikk for fly og styreinnretninger 1 

Virkemåten for og virkningen av 

— krengekontroll: balanseror og spoilere 

— regulering av stigningsvinkel (pitch control): høyderor, stabilisatorer, variable innfallsvinkel-

stabilisatorer og kanardvinger 

— giringskontroll (yaw control), siderorsbegrensere 

— 

Styring ved hjelp av elevoner, kombinert høyde- og sideror (ruddervator)  

Oppdriftsøkende innretninger: spalteåpninger, forkantklaffer, flaps  

Innretninger som gir luftmotstand, spoilere, bakkespoilere, luftbremser  

Virkemåten for og virkningen av trimror, servoror, rorflatens helning  

b)  Høyhastighetsflyging 1 

Lydens hastighet, flyging i subsonisk, transonisk og supersonisk hastighet  

Mach-tall, kritisk mach-tall  

c)  Aerodynamikk for rotorluftfartøyer 1 

Terminologi  

Virkemåten for og virkningen av syklisk og kollektiv kontroll og antidreiningskontroller  

13.2 Konstruksjoner — generelle begreper  

a)  Grunnprinsipper for konstruksjonssystemer 1 

b)  Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer 

Elektrisk jording 

Vern mot lynnedslag 

2 
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NIVÅ 

B2 

13.3 Automatisk flyging (ATA 22) 3 

Grunnprinsipper for automatiske styringssystemer, herunder funksjonsprinsipper og relevant terminologi  

Behandling av styringssignaler  

Funksjonsmåter: kanaler for krenging, stigningsvinkel (pitch) og giring (yaw),  

Giringsdempere   

Stabilitetsøkningssystem i helikoptre  

Automatisk trimkontroll  

Grensesnitt for hjelpemidler til navigering med autopilot  

Systemer for automatisk fartsstyring  

Automatiske landingssystemer: prinsipper og kategorier, funksjonsmåter, innflyging, glidebane, landing, 

landingsavbrudd, systemovervåking og feilforhold 

 

13.4 Kommunikasjon/navigasjon (ATA 23/34) 3 

Grunnprinsipper for spredning av radiobølger, antenner, overføringslinjer, kommunikasjon, mottaker og 

sender 

 

Funksjonsprinsipper for følgende systemer: 

— VHF-kommunikasjon 

— HF-kommunikasjon 

— Audio 

— Nødpeilesendere 

— Taleregistrator i cockpit 

— Retningsbestemmende radiofyr (Very High Frequency omnidirectional range, VOR) 

— Radiokompass (Automatic Direction Finding, ADF) 

— Instrumentlandingssystem (Instrument Landing System, ILS) 

— Mikrobølgelandingssystem (Microwave Landing System, MLS) 

— Flygeanvisere, avstandsmålingsutstyr (Distance Measuring Equipment, DME) 

— Navigasjon ved meget lav frekvens og hyperbelnavigasjon (VLF/Omega) 

— Doppler-navigasjon 

— Områdenavigasjon, RNAV-systemer 

— Flygestyringssystemer (FMS) 

— Globalt posisjoneringssystem (GPS), globale navigasjonssatellittsystemer (GNSS) 

— Treghetsnavigasjonssystemer 

— Transponder for flygekontroll, sekundær overvåkingsradar 

— Antikollisjonssystem (TCAS) 

— Værradar 

— Radiohøydemåler 

— ARINC-kommunikasjon og -rapportering 

— 

13.5 Elektrisk kraft (ATA 24) 3 

Installasjon av og virkemåte for batterier  

Generering av likestrøm  

Generering av vekselstrøm  

Generering av nødstrøm  

Spenningsregulering  

Kraftfordeling  

Vekselrettere, transformatorer, likerettere  

Beskyttelse av kretser  

Ekstern kraftforsyning/bakkestrøm  
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NIVÅ 

B2 

13.6 Utstyr og innredning (ATA 25) 3 

Krav til elektronisk nødutstyr  

Utstyr for kabinunderholdning  

13.7 Styreinnretninger (ATA 27)  

a)  Primære styreinnretninger: balanseror, høyderor, sideror, spoiler 

Trimkontroll 

Aktiv belastningsregulering 

Oppdriftsøkende innretninger 

Bakkespoiler, luftbremser 

Betjening: manuell, hydraulisk, pneumatisk 

Kunstig styrefornemmelse, giringsdemper, mach-trim, siderorbegrenser, rorlås 

Systemer for vern mot steiling 

2 

b)  Betjening: elektrisk, elektronisk styring (fly-by-wire) 3 

13.8 Instrumenter (ATA 31) 3 

Klassifisering  

Atmosfære  

Terminologi  

Innretninger og systemer for trykkmåling  

Pitot-statiske systemer  

Høydemålere  

Stigehastighetsmålere  

Fartsmålere  

Mach-målere  

Systemer for høyderapportering /-varsling  

Datamaskiner for aerodynamiske data  

Pneumatiske systemer for instrumentene  

Målere for direkte avlesing av trykk og temperatur  

Systemer for visning av temperatur  

Systemer for visning av drivstoffbeholdning  

Gyroskopiske prinsipper  

Kunstige horisonter  

Krengningsindikatorer  

Retningsgyroer  

Systemer for terrengvarsling  

Kompassystemer  

Ferdsskriversystemer  

Elektroniske flygeinstrumentsystemer  

Instrumentvarslingsanlegg, herunder hovedvarslingsanlegg og sentralt plasserte varslingspaneler  

Systemer for varsling av steiling og for angivelse av angrepsvinkel  
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NIVÅ 

B2 

Vibrasjonsmåling og indikasjon  

Glasscockpit  

13.9 Lys (ATA 33) 3 

Utvendig: navigasjonslys, landingslys, takselys, islys  

Innvendig: i kabin, cockpit, lasterom  

Nødlys  

13.10 Vedlikeholdssystemer om bord (ATA 45) 3 

Sentrale vedlikeholdsdatamaskiner  

System for innlesing av data  

Elektronisk biblioteksystem  

Utskrift  

Strukturovervåking (overvåking av skadetoleranse)  

13.11 Klimaanlegg og kabintrykksetting (ATA 21)  

13.11.1 Lufttilførsel 2 

Kilder til lufttilførsel, herunder tapping fra motor, hjelpeaggregat (APU) og servicevogn  

13.11.2 Klimaanlegg  

Klimaanlegg 2 

Luftsirkulasjonsanlegg og luftfuktere 3 

Fordelingssystemer 1 

System for regulering av luftstrøm, lufttemperatur og luftfuktighet 3 

13.11.3 Trykksetting 3 

Trykksettingssystemer  

Regulering og visning, herunder regulerings- og sikkerhetsventiler  

Kabintrykkregulator  

13.11.4 Sikkerhets- og varslingsinnretninger 3 

Verne- og varslingsinnretninger  

13.12 Brannvern (ATA 26)  

a)  Brann- og røykdeteksjons- og varslingsanlegg 

Brannslokkingsanlegg 

Testing av anleggene 

3 

b)  Bærbart brannslokkingsapparat 1 

13.13 Drivstoffsystemer (ATA 28)  

Systemutforming 1 

Drivstofftanker 1 

Tilførselssystemer 1 

Tømming, utlufting og drenering 1 

Kryssmating og overføring 2 

Visning og varsling 3 

Påfylling og avtanking av drivstoff  2 

Drivstoffsystemer med langsgående balanse 3 
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NIVÅ 

B2 

13.14 Hydraulikk (ATA 29)  

Systemutforming 1 

Hydrauliske væsker 1 

Hydraulikktanker og -akkumulatorer 1 

Generering av trykk: elektrisk, mekanisk, pneumatisk 3 

Generering av nødtrykk 3 

Filtre 1 

Trykkontroll 3 

Kraftfordeling 1 

Visnings- og varslingssystemer 3 

Grensesnitt mot andre systemer 3 

13.15 Beskyttelse mot is og regn (ATA 30)  

Dannelse, klassifisering og påvisning av is 2 

Systemer til forebygging av isdannelse: elektriske, varmluftsbaserte og kjemiske 2 

Avisingsanlegg: elektriske, varmluftsbaserte, pneumatiske og kjemiske 3 

Regnavstøtende midler 1 

Oppvarming av sonder og dren 3 

Viskeranlegg 1 

13.16 Understell (ATA 32)  

Konstruksjon, støtdemping 1 

Senke- og hevesystemer: normale og for nødssituasjoner 3 

Visning og varsling 3 

Hjul, bremser, antiblokkering og autobrems 3 

Dekk 1 

Styring 3 

Luft-til-bakke-føler 3 

13.17 Oksygen (ATA 35)  

Systemutforming: cockpit, kabin 3 

Kilder, oppbevaring, påfyll og fordeling 3 

Regulering av tilførsel 3 

Visning og varsling 3 

13.18 Pneumatikk/vakuum (ATA 36)  

Systemutforming 2 

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken 2 

Trykkontroll 3 

Fordeling 1 

Visning og varsling 3 

Grensesnitt mot andre systemer 3 

13.19 Vann/avfall (ATA 38) 2 

Vannsystemets utforming, tilførsel, fordeling, service og drenering  

Toalettsystemets utforming, skylling og service  
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NIVÅ 

B2 

13.20 Integrert modulbasert avionikk (ATA 42) 3 

Funksjoner som normalt kan integreres i modulene i integrert modulbasert avionikk (IMA), er bl.a. 

styring av avlufting, regulering av lufttrykk, luftventilasjon og luftregulering, regulering av ventilasjon for 

avionikk og i cockpit, temperaturregulering, lufttrafikkommunikasjon, kommunikasjonsruter for avionikk, 

styring av elektrisk belastning, overvåking av effektbrytere, innebygd testutstyr (BITE) på elektrisk anlegg, 

drivstoffstyring, bremsebetjening, styringsbetjening, senking og heving av understell, visning av dekktrykk, 

visning av oljetrykk, overvåking av bremsetemperatur osv. 

 

Kjernesystem  

Nettkomponenter  

13.21 Kabinsystemer (ATA 44) 3 

Enheter og komponenter som gjør det mulig å underholde passasjerene og sørge for kommunikasjonen 

innenfor luftfartøyet (datasystem for internkommunikasjon i kabinen) og mellom luftfartøyets kabin og 

bakkestasjoner (nettjeneste i kabinen). Omfatter overføring av stemme, data, musikk og video. 

 

Datasystemet for internkommunikasjon i kabinen er et grensesnitt mellom cockpit/kabinbesetning og 

kabinsystemer. Disse systemene støtter datautveksling mellom forskjellige utbyttbare linjeenheter og 

betjenes vanligvis via kabinbesetningens paneler. 

 

Nettjenesten i kabinen består vanligvis av en tjener med grensesnitt mot bl.a. følgende systemer: 

— Data-/radiokommunikasjon, underholdningssystem om bord 

— 

Nettjenesten i kabinen kan ha funksjoner som f.eks. 

— tilgang til rapporter før/ved avgang 

— tilgang til e-post/intranett/internett 

— passasjerdatabase 

— 

Kjernesystem i kabinen  

Underholdningssystem om bord  

Eksternt kommunikasjonssystem  

Masselagringssystem for kabinen  

Overvåkingssystem for kabinen  

Diverse kabinsystemer  

13.22 Informasjonssystemer (ATA 46) 3 

Enheter og komponenter som gir mulighet for lagring, ajourføring og gjenfinning av digitale data som 

tradisjonelt lagres på papir, mikrofilm eller mikrofiche. Omfatter enheter beregnet på lagring og gjenfinning 

av data, for eksempel masselager og styreenhet for elektronisk bibliotek. Omfatter ikke enheter eller 

komponenter som er installert for andre formål og deles med andre systemer, for eksempel skriver i cockpit 

eller skjermer til generell bruk. 

 

Typiske eksempler er lufttrafikkstyringssystemer og nettjenersystemer.  

Generelt informasjonssystem for luftfartøyet  

Informasjonssystem for cockpit  

Informasjonssystem for vedlikehold  

Informasjonssystem for passasjerkabinen  

Diverse informasjonssystemer  
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MODUL 14. FRAMDRIFT 

 
NIVÅ 

B2 

14.1 Turbinmotorer  

a)  Konstruksjonsmessig utforming av og virkemåte for turbojet-, turbovifte-, turboaksel- og turbopropmotor 1 

b)  Systemer for elektronisk motorregulering og drivstoffmåling (FADEC) 2 

14.2 Systemer for motorindikasjon 2 

Systemer for eksosgasstemperatur/temperatur i turbinens mellomtrinn  

Motorturtall  

Indikasjon på motorens skyvekraft: motortrykkforhold, motorturbinens utløpstrykk eller trykket i utstrøm-

ningsrøret 

 

Oljetrykk og -temperatur  

Drivstofftrykk, -temperatur og -flyt  

Manifoldtrykk  

Motorens dreiemoment  

Propellhastighet  

14.3 Start- og tenningssystemer 2 

Virkemåte for motorens startsystemer og komponenter  

Tenningssystemer og komponenter  

Sikkerhetskrav til vedlikehold  

MODUL 15. GASSTURBINMOTOR 

 
NIVÅ 

A B1 

15.1 Grunnprinsipper 1 2 

Potensiell energi, kinetisk energi, Newtons bevegelseslover, Brayton-syklus   

Forholdet mellom kraft, arbeid, effekt, energi, hastighet og akselerasjon   

Konstruksjonsmessig utforming av og virkemåte for turbojet-, turbovifte-, turboaksel- og turbopropmotor   

15.2 Motorytelse — 2 

Brutto skyvekraft, netto skyvekraft, skyvekraft ved strupet strømning, skyvekraftfordeling, resultantskyve-

kraft, skyvekrafteffekt, ekvivalent akseleffekt, spesifikt drivstofforbruk 

  

Motorens virkningsgrad   

Omløps- og motortrykkforhold   

Gasstrømmens trykk, temperatur og hastighet   

Motorytelser, statisk skyvekraft, virkningen av fart, høyde og varmt klima, konstant ytelse, begrensninger   

15.3 Innsuging 2 2 

Kompressorens innsugingskanaler   

Virkninger av forskjellige innsugingskonfigurasjoner   

Beskyttelse mot is   

15.4 Kompressorer 1 2 

Aksial- og sentrifugaltype   

Konstruksjonsmessige egenskaper, virkemåte og anvendelsesområder   
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NIVÅ 

A B1 

Balansering av vifter   

Virkemåte:   

Årsaker til og virkninger av struping og tilbakestrømning i kompressoren   

Metoder for luftmengderegulering: tappeventiler, variable innløpsledeskovler, variable statorblader, 

roterende statorblader 

  

Kompresjonsforhold   

15.5 Forbrenningsdel 1 2 

Konstruksjonsmessige egenskaper og virkemåte   

15.6 Turbindel 2 2 

Virkemåte og egenskaper for forskjellige typer turbinblader   

Feste av blad til skive   

Dyser   

Årsaker til og virkninger av turbinbladbelastning og -krymping   

15.7 Eksos 1 2 

Konstruksjonsmessige egenskaper og virkemåte   

Konvergente, divergente og regulerbare dyser   

Reduksjon av motorstøy   

Innretninger for reversering av skyvekraft   

15.8 Lagre og pakninger — 2 

Konstruksjonsmessige egenskaper og virkemåte   

15.9 Smøremidler og drivstoff 1 2 

Egenskaper og spesifikasjoner   

Drivstofftilsetninger   

Sikkerhetstiltak   

15.10 Smøresystemer 1 2 

Systemenes virkemåte/utforming og komponenter   

15.11 Drivstoffsystemer 1 2 

Virkemåten for systemer for motorregulering og drivstoffmåling, herunder elektronisk motorregulering 

(FADEC) 

  

Systemutforming og komponenter   

15.12 Luftsystemer 1 2 

Virkemåte for systemer for fordeling av motorluft og forebygging av isdannelse, herunder innvendig 

kjøling, tetning og ekstern lufttilførsel 

  

15.13 Start- og tenningssystemer 1 2 

Virkemåte for motorens startsystemer og komponenter   

Tenningssystemer og komponenter   

Sikkerhetskrav til vedlikehold   

15.14 Systemer for motorindikasjon 1 2 

Eksostemperatur / temperatur i turbinens mellomtrinn   

Indikasjon på motorens skyvekraft: motortrykkforhold, motorturbinens utløpstrykk eller trykket i 

utstrømningsrøret 

  

Oljetrykk og -temperatur   

Drivstofftrykk og -flyt   

Motorturtall   
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NIVÅ 

A B1 

Vibrasjonsmåling og indikasjon   

Dreiemoment   

Effekt   

15.15 Systemer for effektøkning — 1 

Virkemåte og bruksområder   

Innsprøyting av vann, vannmetanol   

Etterbrennersystemer   

15.16 Turbopropmotorer 1 2 

Koplede/frie gassturbiner og girkoplede turbiner   

Reduksjonsgir   

Integrert motor- og propellregulator   

Sikkerhetsinnretninger ved overturtall   

15.17 Turboakselmotorer 1 2 

Innretninger, drivsystemer, reduksjonsgir, koplinger, reguleringssystemer   

15.18 Hjelpeaggregater (APU-er) 1 2 

Formål, virkemåte, beskyttelsessystemer   

15.19 Installasjon av motor 1 2 

Konfigurasjon av brannvegger, motordeksler, støydempende paneler, motoroppheng, vibrasjonsdempende 

oppheng, slanger, rør, mateledninger, koplinger, ledningsbunter, reguleringskabler og stag, løftepunkter og 

dren 

  

15.20 Brannvernsystemer 1 2 

Drift av deteksjons- og slokkingsanlegg   

15.21 Motorovervåking og funksjon på bakken 1 3 

Prosedyrer for oppstart og testing på bakken   

Tolking av motoreffekt og parametrer   

Tendensovervåking (herunder av oljeanalyse, vibrasjon og boroskop)   

Inspeksjon av motor og komponenter i henhold til kriterier, toleranser og data angitt av motorprodusenten   

Vasking/rengjøring av kompressor   

Skade forårsaket av fremmedlegemer   

15.22 Oppbevaring og ivaretakelse av motoren — 2 

Ivaretakelse og klargjøring av motoren og tilbehør/systemer   

MODUL 16. STEMPELMOTOR 

 NIVÅ 

A B1 B3 

16.1 Grunnprinsipper 1 2 2 

Mekanisk, termisk og volumetrisk virkningsgrad    

Virkemåte – totakts, firetakts, otto og diesel    

Slagvolum og kompresjonsforhold    

Motorkonfigurasjon og tenningsrekkefølge    
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 NIVÅ 

A B1 B3 

16.2 Motorytelse 1 2 2 

Beregning og måling av effekt    

Faktorer som påvirker motoreffekten    

Blandinger / blandingsforhold, fortenning    

16.3 Motorkonstruksjon 1 2 2 

Veivhus, veivaksel, kamaksler, bunnpanner    

Ekstra girkasse    

Sylinder- og stempelenheter    

Veivstenger, innsugings- og eksosmanifold    

Ventilmekanismer    

Reduksjonsgirkasser for propeller    

16.4 Drivstoffsystemer    

16.4.1 Forgassere 1 2 2 

Typer, konstruksjon og virkemåte    

Isdannelse og oppvarming    

16.4.2 Innsprøyting av drivstoff 1 2 2 

Typer, konstruksjon og virkemåte    

16.4.3 Elektronisk motorregulering 1 2 2 

Virkemåten for systemer for motorregulering og drivstoffmåling, herunder elektronisk motorregule-

ring (FADEC) 

   

Systemutforming og komponenter    

16.5 Start- og tenningssystemer 1 2 2 

Startsystemer, forvarmingssystemer    

Magnettyper, konstruksjon og virkemåte    

Tennkabler, tennplugger    

Lav- og høyspenningssystemer    

16.6 Innsugings-, eksos- og kjølesystemer 1 2 2 

Konstruksjon og drift av innsuginssystemer, herunder luftutskiftingsystemer    

Eksosanlegg, motorkjølesystemer — luft og væske    

16.7 Overlading/turbolading 1 2 2 

Prinsipper for og formål med overlading og virkninger på motorens parametrer    

Konstruksjon og virkemåte for overladings-/turboladingssystemer    

Systemterminologi    

Reguleringssystemer    

Systembeskyttelse    

16.8 Smøremidler og drivstoff 1 2 2 

Egenskaper og spesifikasjoner    

Drivstofftilsetninger    

Sikkerhetstiltak    

16.9 Smøresystemer 1 2 2 

Systemenes virkemåte/utforming og komponenter    
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 NIVÅ 

A B1 B3 

16.10 Systemer for motorindikasjon 1 2 2 

Motorturtall    

Topplokktemperatur    

Kjølevæsketemperatur    

Oljetrykk og -temperatur    

Eksostemperatur    

Drivstofftrykk og -flyt    

Manifoldtrykk    

16.11 Installasjon av motor 1 2 2 

Konfigurasjon av brannvegger, motordeksler, støydempende paneler, motoroppheng, vibrasjons-

dempende oppheng, slanger, rør, mateledninger, koplinger, ledningsbunter, reguleringskabler og stag, 

løftepunkter og dren 

   

16.12 Motorovervåking og funksjon på bakken 1 3 2 

Prosedyrer for oppstart og testing på bakken    

Tolking av motoreffekt og parametrer    

Inspeksjon av motor og komponenter: kriterier, toleranser og data angitt av motorprodusenten    

16.13 Oppbevaring og ivaretakelse av motoren — 2 1 

Ivaretakelse og klargjøring av motoren og tilbehør/systemer    

MODUL 17A. PROPELL 

Merknad: Denne modulen gjelder ikke for kategori B3. Relevante emner for kategori B3 er fastsatt i modul 17B. 

 
NIVÅ 

A B1 

17.1 Grunnprinsipper 1 2 

Bladelementteori   

Høy/lav bladvinkel, omvendt vinkel, angrepsvinkel, rotasjonshastighet   

Propellslipp   

Aerodynamiske og sentrifugale krefter samt skyvekrefter   

Dreiemoment   

Relativ luftstrøm på bladets angrepsvinkel   

Vibrasjon og resonans   

17.2 Propellkonstruksjon 1 2 

Konstruksjonsmetoder og materialer brukt i propeller av tre, komposittmaterialer og metall   

Bladstasjon, bladets framside, bladskaft, bladets bakside og nav   

Fast stigning, regulerbar stigning, propell med konstant fart   

Installasjon av propell/spinner   

17.3 Regulering av propellens stigningsvinkel 1 2 

Metoder for fartsregulering og endring av stigning, mekaniske og elektriske/elektroniske   

Kantstilling av propellen og omvendt stigning   

Turtallsbegrensning   

17.4 Propellsynkronisering — 2 

Utstyr for synkronisering og fasesynkronisering   
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NIVÅ 

A B1 

17.5 Beskyttelse mot is på propellen 1 2 

Flytende og elektrisk avisingsutstyr   

17.6 Vedlikehold av propeller 1 3 

Statisk og dynamisk balansering   

Bladsporing   

Vurdering av skade på blader, erosjon, korrosjon, kollisjonsskade, delaminering   

Behandling/reparasjon av propeller   

Oppvarming av propellmotor   

17.7 Oppbevaring og ivaretakelse av propeller 1 2 

Ivaretakelse og klargjøring av propeller   

MODUL 17B. PROPELL 

Merknad: Omfanget av denne modulen skal gjenspeile den propellteknologien for fly som tilhører kategori B3. 

 
NIVÅ 

B3 

17.1 Grunnprinsipper 2 

Bladelementteori  

Høy/lav bladvinkel, omvendt vinkel, angrepsvinkel, rotasjonshastighet  

Propellslipp  

Aerodynamiske og sentrifugale krefter samt skyvekrefter  

Dreiemoment  

Relativ luftstrøm på bladets angrepsvinkel  

Vibrasjon og resonans  

17.2 Propellkonstruksjon 2 

Konstruksjonsmetoder og materialer brukt i propeller av tre, komposittmaterialer og metall  

Bladstasjon, bladets framside, bladskaft, bladets bakside og nav  

Fast stigning, regulerbar stigning, propell med konstant fart  

Installasjon av propell/spinner  

17.3 Regulering av propellens stigningsvinkel 2 

Metoder for fartsregulering og endring av stigning, mekaniske og elektriske/elektroniske  

Kantstilling av propellen og omvendt stigning  

Turtallsbegrensning  

17.4 Propellsynkronisering 2 

Utstyr for synkronisering og fasesynkronisering  

17.5 Beskyttelse mot is på propellen 2 

Flytende og elektrisk avisingsutstyr  

17.6 Vedlikehold av propeller 2 

Statisk og dynamisk balansering  

Bladsporing  

Vurdering av skade på blader, erosjon, korrosjon, kollisjonsskade, delaminering  

Behandling/reparasjon av propeller  

Oppvarming av propellmotor  

17.7 Oppbevaring og ivaretakelse av propeller 2 

Ivaretakelse og klargjøring av propeller  
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Tillegg II 

Standard for grunnleggende eksamener 

1. Alminnelige bestemmelser 

1.1.  Alle grunnleggende eksamener skal gjennomføres ved flervalgsspørsmål og essayspørsmål som angitt nedenfor. Uriktige 

alternativer skal virke like rimelige som de riktige for enhver som ikke kjenner emnet. Alle svaralternativer skal være 

klart relatert til spørsmålet og ha samme vokabular, grammatiske konstruksjon og lengde. I tallspørsmål skal uriktige 

svar være resultatet av prosedyrefeil, f.eks. bruk av feil fortegn eller feilaktig omregning av enheter. Det skal ikke være 

tilfeldige tall. 

1.2.  Hvert flervalgsspørsmål skal ha tre svaralternativer, hvorav bare ett skal være riktig, og kandidaten skal gis en tid for 

hver modul som er basert på et nominelt gjennomsnitt på 75 sekunder per spørsmål. 

1.3.  Hvert essayspørsmål skal besvares skriftlig, og kandidaten skal få 20 minutter til å besvare hvert slikt spørsmål. 

1.4.  Det skal lages utkast til egnede essayspørsmål, som skal vurderes i lys av studieplanen i modul 7A, 7B, 9A, 9B og 10 i 

tillegg I. 

1.5.  Det skal være utarbeidet et mønstersvar for hvert spørsmål, som også skal inneholde eventuelle kjente alternative svar 

som kan være relevante i forbindelse med andre underavsnitt. 

1.6.  Mønstersvaret skal også være oppdelt i en liste over de viktige punktene, de såkalte hovedpunktene. 

1.7.  For å bestå flervalgsdelen av eksamenen må 75 % av hver modul og undermodul være riktig besvart. 

1.8.  For å bestå et essayspørsmål skal 75 % være riktig besvart, det vil si at kandidatens besvarelse skal inneholde 75 % av de 

obligatoriske hovedpunktene som spørsmålet gjelder, og det må ikke være noen betydelige feil knyttet til et hovedpunkt. 

1.9.  Dersom det bare er flervalgsdelen eller essaydelen som ikke er bestått, er det bare nødvendig å ta flervalgsdelen eller 

essaydelen om igjen, alt etter som. 

1.10.  Det skal ikke brukes straffepoengsystemer for å avgjøre om en kandidat har bestått. 

1.11.  En modul som ikke er bestått, kan ikke tas om igjen før minst 90 dager etter datoen for eksamen i den modulen som ikke ble 

bestått, bortsett fra at den modulen som ikke ble bestått, kan tas om igjen etter 30 dager når en vedlikeholds-

opplæringsorganisasjon godkjent i henhold til vedlegg IV (del 147) arrangerer et repetisjonskurs tilpasset de emnene i 

modulen som ikke ble bestått. 

1.12.  Fristene fastsatt i 66.A.25 gjelder eksamen i hver enkelt modul, og ikke eksamen i de modulene som tidligere er bestått 

som ledd i eksamen i en annen sertifikatkategori som det allerede er utstedt sertifikat for. 

1.13.  Høyeste antall påfølgende forsøk i hver modul er tre. Ytterligere omganger à tre forsøk tillates dersom det går ett år 

mellom hver omgang. 

Søkeren skal gi skriftlig bekreftelse til godkjent vedlikeholdsopplæringsorganisasjon eller vedkommende myndighet som 

søknad om eksamen rettes til, på antall og datoer for eksamensforsøk i løpet av det siste året, samt hvilken organisasjon eller 

vedkommende myndighet disse forsøkene fant sted hos. Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen eller vedkommende 

myndighet er ansvarlig for å kontrollere antallet forsøk innenfor gjeldende tidsrammer. 

2. Antall spørsmål per modul 

2.1. MODUL 1 — MATEMATIKK 

Kategori A: 16 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 20 minutter. 

Kategori B1: 32 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 40 minutter.  
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Kategori B2: 32 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 40 minutter. 

Kategori B3: 28 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 35 minutter. 

2.2. MODUL 2 — FYSIKK 

Kategori A: 32 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 40 minutter. 

Kategori B1: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 65 minutter. 

Kategori B2: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 65 minutter. 

Kategori B3: 28 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 35 minutter. 

2.3. MODUL 3 — ELEKTRISITETSLÆRE 

Kategori A: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 25 minutter. 

Kategori B1: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 65 minutter. 

Kategori B2: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 65 minutter. 

Kategori B3: 24 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 30 minutter. 

2.4. MODUL 4 — ELEKTRONIKKLÆRE 

Kategori B1: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 25 minutter. 

Kategori B2: 40 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 50 minutter. 

Kategori B3: 8 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 10 minutter. 

2.5. MODUL 5 — DIGITALTEKNIKK / ELEKTRONISKE INSTRUMENTSYSTEMER 

Kategori A: 16 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 20 minutter. 

Kategori B1.1 og B1.3: 40 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 50 minutter. 

Kategori B1.2 og B1.4: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 25 minutter. 

Kategori B2: 72 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 90 minutter. 

Kategori B3: 16 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 20 minutter. 

2.6. MODUL 6 — MATERIALER 

Kategori A: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 65 minutter. 

Kategori B1: 72 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 90 minutter. 

Kategori B2: 60 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 75 minutter. 

Kategori B3: 60 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 75 minutter. 

2.7. MODUL 7A — VEDLIKEHOLDSPRAKSIS 

Kategori A: 72 flervalgsspørsmål og 2 essayspørsmål. Tid til rådighet: 90 minutter pluss 40 minutter.  
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Kategori B1: 80 flervalgsspørsmål og 2 essayspørsmål. Tid til rådighet: 100 minutter pluss 40 minutter. 

Kategori B2: 60 flervalgsspørsmål og 2 essayspørsmål. Tid til rådighet: 75 minutter pluss 40 minutter. 

MODUL 7B — VEDLIKEHOLDSPRAKSIS 

Kategori B3: 60 flervalgsspørsmål og 2 essayspørsmål. Tid til rådighet: 75 minutter pluss 40 minutter. 

2.8. MODUL 8 — GRUNNLEGGENDE AERODYNAMIKK 

Kategori A: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 25 minutter. 

Kategori B1: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 25 minutter. 

Kategori B2: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 25 minutter. 

Kategori B3: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 25 minutter. 

2.9. MODUL 9A — MENNESKELIGE FAKTORER 

Kategori A: 20 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tid til rådighet: 25 minutter pluss 20 minutter. 

Kategori B1: 20 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tid til rådighet: 25 minutter pluss 20 minutter. 

Kategori B2: 20 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tid til rådighet: 25 minutter pluss 20 minutter. 

MODUL 9B — MENNESKELIGE FAKTORER 

Kategori B3: 16 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tid til rådighet: 20 minutter pluss 20 minutter. 

2.10. MODUL 10 — LUFTFARTSLOVGIVNING 

Kategori A: 32 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tid til rådighet: 40 minutter pluss 20 minutter. 

Kategori B1: 40 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tid til rådighet: 50 minutter pluss 20 minutter. 

Kategori B2: 40 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tid til rådighet: 50 minutter pluss 20 minutter. 

Kategori B3: 32 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tid til rådighet: 40 minutter pluss 20 minutter. 

2.11. MODUL 11A — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED TURBINMOTOR 

Kategori A: 108 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 135 minutter. 

Kategori B1: 140 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 175 minutter. 

MODUL 11B — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED STEMPELMOTOR 

Kategori A: 72 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 90 minutter. 

Kategori B1: 100 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 125 minutter. 

MODUL 11C — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED STEMPELMOTOR 

Kategori B3: 60 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 75 minutter. 
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2.12. MODUL 12 — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR HELIKOPTRE 

Kategori A: 100 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 125 minutter. 

Kategori B1: 128 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 160 minutter. 

2.13. MODUL 13 — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR LUFTFARTØYER 

Kategori B2: 180 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 225 minutter. Spørsmål og tid til rådighet kan 

deles inn i to eksamener ved behov. 

2.14. MODUL 14 — FRAMDRIFT 

Kategori B2: 24 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 30 minutter. 

2.15. MODUL 15 — GASSTURBINMOTOR 

Kategori A: 60 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 75 minutter. 

Kategori B1: 92 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 115 minutter. 

2.16. MODUL 16 — STEMPELMOTOR 

Kategori A: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 65 minutter. 

Kategori B1: 72 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 90 minutter. 

Kategori B3: 68 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 85 minutter. 

2.17. MODULE 17A — PROPELL 

Kategori A: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 25 minutter. 

Kategori B1: 32 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 40 minutter. 

MODULE 17B — PROPELL 

Kategori B3: 28 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tid til rådighet: 35 minutter. 

 _____  
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Tillegg III 

Standard for luftfartøytypeopplæring og -eksamen 

Opplæring på arbeidsplassen 

1. Alminnelige bestemmelser 

Luftfartøytypeopplæringen skal bestå av teoretisk opplæring og eksamen og, bortsett fra for rettigheter i kategori C, 

praktisk opplæring og vurdering. 

a) Teoretisk opplæring og eksamen skal oppfylle følgende krav: 

i) Skal gjennomføres av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er behørig godkjent i samsvar med vedlegg 

IV (del 147) eller er direkte godkjent av vedkommende myndighet når opplæring og eksamen gjennomføres av 

andre organisasjoner. 

ii) Skal, unntatt for opplæring om ulikheter beskrevet i bokstav c), være i samsvar med 

 de relevante elementene fastsatt i den obligatoriske delen av opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i 

samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012 eller, dersom disse elementene ikke er tilgjengelige, standarden i 

nr. 3.1 i dette tillegg, og 

 standarden for typeopplæringseksamen i nr. 4.1 i dette tillegg. 

iii) Når det gjelder en person i kategori C som er kvalifisert ved en akademisk grad som angitt i 66.A.30 bokstav a) 

nr. 5, skal den første teoretiske opplæringen i relevant luftfartøytype være på kategori B1- eller B2-nivå. 

iv) Skal være påbegynt og fullført i løpet av de siste tre årene før det søkes om påtegning om typerettighet. 

b) Praktisk opplæring og vurdering skal oppfylle følgende krav: 

i) Skal gjennomføres av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er behørig godkjent i samsvar med vedlegg 

IV (del 147) eller er direkte godkjent av vedkommende myndighet når opplæring og eksamen gjennomføres av 

andre organisasjoner. 

ii) Skal, unntatt for opplæring om ulikheter beskrevet i bokstav c), være i samsvar med 

 de relevante elementene fastsatt i den obligatoriske delen av opplysningene om driftsmessig egnethet fastsatt i 

samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012 eller, dersom disse elementene ikke er tilgjengelige, standarden i 

nr. 3.2 i dette tillegg, og 

 standarden for typeopplæringsvurdering i nr. 4.2 i dette tillegg. 

iii) Skal omfatte et representativt utvalg av de formene for vedlikeholdsvirksomhet som er relevante for 

luftfartøytypen. 

iv) Skal omfatte demonstrasjon i bruk av utstyr, komponenter, simulatorer, andre oppæringsinnretninger eller 

luftfartøy. 

v) Skal være påbegynt og fullført i løpet av de siste tre årene før det søkes om påtegning om typerettighet. 

c) Opplæring om ulikheter 

i) Opplæring om ulikheter er den opplæringen som kreves for å dekke forskjellene mellom to forskjellige 

typerettigheter for luftfartøy fra samme produsent, som fastsatt av Byrået. 

ii) Opplæringen må fastsettes i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av kravene i dette tillegg III når det gjelder både 

teoretiske og praktiske deler av typerettighetsopplæringen.  
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iii) En typerettighet skal bare påtegnes et sertifikat etter opplæring om ulikheter dersom søkeren også oppfyller ett 

av følgende vilkår: 

– sertifikatet er allerede påtegnet typerettigheten for luftfartøyet som ulikhetene er identifisert i forhold til, 

eller 

– personen har oppfylt typeopplæringskravene for luftfartøyet som ulikhetene er identifisert i forhold til. 

2. Typeopplæringsnivåer 

De tre nivåene nedenfor angir målene, fordypningen og kunnskapsnivået som opplæringen sikter mot. 

— Nivå 1: En kort oversikt over skrog, systemer og motor som skissert i avsnittet om systembeskrivelser i luftfartøyets 

vedlikeholdshåndbok/anvisninger om kontinuerlig luftdyktighet. 

 Kursets mål: Når opplæringen på nivå 1 er fullført, skal eleven kunne 

a) gi en enkel beskrivelse av hele emnet ved bruk av vanlige ord og eksempler, bruke typiske termer og angi 

sikkerhetstiltak som gjelder skroget og dets systemer og motor, 

b) angi håndbøker og vedlikeholdspraksis som er viktige for skroget, dets systemer og motor, 

c) redegjøre for den generelle utformingen av luftfartøyets viktigste systemer, 

d) redegjøre for motorens generelle utforming og egenskaper, 

e) angi spesialverktøy og testutstyr som brukes på luftfartøyet. 

— Nivå 2: Grunnleggende systemoversikt over styringsinnretninger, indikatorer, hovedkomponenter, herunder deres 

plassering og formål, servicearbeid og retting av mindre feil. Generell kunnskap om teoretiske og praktiske aspekter 

ved emnet. 

 Kursets mål: I tillegg til det som angis for opplæringen på nivå 1 skal eleven etter fullført opplæring på nivå 2 kunne 

a) forstå de teoretiske grunnprinsippene, anvende kunnskapen i praksis ved bruk av detaljerte prosedyrer, 

b) huske hvilke sikkerhetstiltak som skal treffes når det arbeides på eller i nærheten av luftfartøyet, motoren og 

systemene, 

c) beskrive håndtering av systemer og luftfartøy, særlig adgang, krafttilgang og kraftkilder, 

d) angi plasseringen av hovedkomponentene, 

e) forklare de viktigste systemenes normale funksjonsmåte, herunder terminologi og nomenklatur, 

f) utføre prosedyrene for servicearbeid på luftfartøyet for følgende systemer: drivstoff, motor, hydraulikk, 

understell, vann/avfall og oksygen, 

g) godtgjøre ferdigheter i å bruke besetningsrapporter og rapporteringssystemer om bord (mindre omfattende 

feilsøking) og bedømme luftfartøyets luftdyktighet i henhold til MEL/CDL, 

h) godtgjøre ferdigheter i å bruke og tolke riktig dokumentasjon, herunder anvisninger om kontinuerlig luftdyktighet, 

vedlikeholdshåndbok, illustrert delekatalog osv. 

— Nivå 3: Detaljert beskrivelse, virkemåte, komponentenes plassering, fjerning/installasjon og BITE- og feilsøkings-

prosedyrer i henhold til vedlikeholdshåndboken. 

 Kursets mål: I tillegg til det som angis for opplæringen på nivå 1 og 2 skal eleven etter fullført opplæring på nivå 

3 kunne 

a) godtgjøre teoretiske kunnskaper om luftfartøysystemer og -strukturer og forholdet til andre systemer, gi en 

detaljert beskrivelse av emnet ved bruk av teoretiske grunnprinsipper og konkrete eksempler samt tolke 

resultater fra ulike kilder og målinger og iverksette eventuelle nødvendige korrigerende tiltak, 
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b) utføre kontroller av system, motor, komponenter og funksjoner som angitt i vedlikeholdshåndboken, 

c) godtgjøre ferdigheter i å bruke og tolke riktig dokumentasjon, herunder håndbok i reparasjon av struktur, 

håndbok i feilsøking osv., 

d) sammenholde opplysninger med sikte på å treffe beslutninger om feildiagnose og utbedring i henhold til 

vedlikeholdshåndboken, 

e) beskrive prosedyrer for utskifting av komponenter som er spesielle for luftfartøytypen. 

3. Standard for luftfartøytypeopplæring 

Selv om luftfartøytypeopplæring omfatter både teoretiske og praktiske deler, kan kurs godkjennes for den teoretiske 

delen, den praktiske delen eller en kombinasjon av begge. 

3.1.  Teoretisk del 

a) Mål: 

 Etter å ha fullført et teoretisk opplæringskurs skal eleven kunne godtgjøre detaljerte teoretiske kunnskaper på 

nivåene fastsatt i studieplanen i tillegg III om luftfartøyets gjeldende systemer, struktur, virkemåter, vedlikehold, 

reparasjon og feilsøking i samsvar med godkjente vedlikeholdsdata. Eleven skal kunne bruke håndbøker og 

godkjente prosedyrer, herunder kunnskaper om relevante inspeksjoner og begrensninger. 

b) Opplæringsnivå: 

 Opplæringsnivåene er de samme som i nr. 2 ovenfor. 

 Etter det første typekurset for personell med sertifiseringsansvar i kategori C kan alle de påfølgende kursene være på 

nivå 1. 

 Under teoretisk opplæring på nivå 3 kan opplæringsmateriell for nivå 1 og 2 om nødvendig brukes for å dekke 

opplæringen i hele kapittelet. Under opplæringen skal imidlertid mesteparten av kursmateriellet og opplæringstiden 

være på det høyeste nivået. 

c) Varighet: 

 Minstekravet til undervisningstid for den teoretiske opplæringen er som følger: 

Kategori Timer 

Fly med største tillatte startmasse på over 30 000 kg:  

B1.1 150 

B1.2 120 

B2 100 

C 30 

Fly med største tillatte startmasse på høyst 30 000 kg og over 5 700 kg:  

B1.1 120 

B1.2 100 

B2 100 

C 25 
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Kategori Timer 

Fly med største tillatte startmasse på høyst 5 700 kg(1)  

B1.1 80 

B1.2 60 

B2 60 

C 15 

Helikoptre(2)  

B1.3 120 

B1.4 100 

B2 100 

C 25 

(1) For fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte startmasse på under 2 000 kg, kan minstekravet til varighet 

reduseres med 50 %. 

(2) For helikoptre i gruppe 2 (som definert i 66.A.42) kan minstekravet til varighet reduseres med 30 %. 

 I tabellen ovenfor er en undervisningstime 60 minutters undervisning og omfatter ikke pauser, eksamener, lesing, 

forberedelser og luftfartøybesøk. 

 Timeantallet gjelder bare teorikurs for fullstendige luftfartøy/motorkombinasjoner i samsvar med typerettigheten 

som fastsatt av Byrået. 

d) Begrunnelse for kursets varighet: 

 For opplæringskurs som gjennomføres av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er godkjent i henhold til vedlegg 

IV (del 147), og kurs som er direkte godkjent av vedkommende myndighet, skal antall timer og studieplanens innhold 

være begrunnet i en analyse av opplæringsbehov basert på 

–  luftfartøytypens konstruksjon, vedlikeholdsbehov og driftstyper,  

– detaljert analyse av relevante kapitler — se innholdstabell i nr. 3.1 bokstav e) nedenfor, 

– detaljert kompetanseanalyse som viser at målene fastsatt i nr. 3.1 bokstav a) ovenfor i sin helhet er nådd. 

 Dersom analysen av opplæringsbehov viser at det trengs flere timer, skal kursets varighet være lengre enn det 

minimum som er fastsatt i tabellen. 

 På samme måte skal undervisningen i kurs som gjelder opplæring om ulikheter eller kombinasjoner av opplæringskurs 

(f.eks. kombinerte B1/B2-kurs), og teoretiske typeopplæringskurs under tallene i nr. 3.1 bokstav c) ovenfor, begrunnes 

overfor vedkommende myndighet med analysen av opplæringsbehov som beskrevet ovenfor. 

 I tillegg må følgende beskrives og begrunnes i kurset: 

– Minstekravet til elevens frammøte for å oppfylle kursets mål. 

– Høyeste antall undervisningstimer per dag, idet det tas hensyn til pedagogiske prinsipper og menneskelige 

faktorer. 

 Dersom minstekravet til frammøte ikke oppfylles, skal kursbevis ikke utstedes. Ytterligere opplæring kan gis av 

opplæringsorganisasjonen for å oppfylle minstekravet til frammøte.  
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e) Innhold: 

 Minst elementene i studieplanen nedenfor som er spesifikke for den enkelte luftfartøytype, skal være dekket. 

Ytterligere elementer som innføres på grunn av typevarianter, teknologiske endringer osv., skal også være inkludert. 

 Studieplanen for opplæringen skal ha fokus på mekaniske og elektriske aspekter for B1-personell og på elektriske og 

avioniske aspekter for B2-personell. 

Nivå 

Kapitler 
Fly med turbinmotor 

Fly med 

stempelmotor 

Helikopter med 

turbinmotor 

Helikopter med 

stempelmotor 
Avionikk 

Sertifikatkategori B1 C B1 C B1 C B1 C B2 

Innføringsmodul:          

05  Frister/vedlikeholdssjekker 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

06  Dimensjoner/vekt (største tillatte 

startmasse osv.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

07  Løfting og oppstøtting 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

08  Nivåregulering og veiing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

09  Sleping og taksing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10  Parkering/fortøyning, oppbevaring 

og tilbakeføring til drift 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11  Skilt og merking 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12  Servicearbeid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20  Standardpraksis — bare type-

spesifikk 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Helikoptre          

18  Vibrasjons- og støyanalyse (blad-

sporing) 

— — — — 3 1 3 1 — 

60  Standardpraksis for rotorer — — — — 3 1 3 1 — 

62  Rotorer — — — — 3 1 3 1 1 

62A  Rotorer — overvåking og indika-

torer 

— — — — 3 1 3 1 3 

63  Rotorens drivsystem — — — — 3 1 3 1 1 

63A  Rotorens drivsystem — 

overvåking og indikatorer 

— — — — 3 1 3 1 3 

64  Halerotor — — — — 3 1 3 1 1 

64A  Halerotor — overvåking og 

indikatorer 

— — — — 3 1 3 1 3 
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Nivå 

Kapitler 
Fly med turbinmotor 

Fly med 

stempelmotor 

Helikopter med 

turbinmotor 

Helikopter med 

stempelmotor 
Avionikk 

65  Halerotorens drivsystem — — — — 3 1 3 1 1 

65A  Halerotorens drivsystem — over-

våking og indikasjoner 

— — — — 3 1 3 1 3 

66  Sammenleggbare blader/pyloner — — — — 3 1 3 1 — 

67  Rotorstyreinnretninger — — — — 3 1 3 1 — 

53  Skrogstruktur (helikopter) — — — — 3 1 3 1 — 

25  Nødflyteutstyr — — — — 3 1 3 1 1 

Skrogstrukturer          

51  Standardpraksis og -strukturer 

(klassifisering, vurdering og repara-

sjon av skader) 

3 1 3 1 — — — — 1 

53  Flykropp 3 1 3 1 — — — — 1 

54  Naceller/pyloner 3 1 3 1 — — — — 1 

55  Stabilisatorer 3 1 3 1 — — — — 1 

56  Vinduer 3 1 3 1 — — — — 1 

57  Vinger 3 1 3 1 — — — — 1 

27A  Rorflater (alle) 3 1 3 1 — — — — 1 

52  Dører 3 1 3 1 — — — — 1 

Sone- og stasjonsidentifikasjonssys-

temer 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Skrogsystemer:          

21  Klimaanlegg 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

21A  Lufttilførsel 3 1 3 1 1 3 3 1 2 

21B  Trykksetting 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

21C  Sikkerhets- og varslingsinn-

retninger 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 

22  Automatisk flyging 2 1 2 1 2 1 2 1 3 

23  Kommunikasjon 2 1 2 1 2 1 2 1 3 
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Nivå 

Kapitler 
Fly med turbinmotor 

Fly med 

stempelmotor 

Helikopter med 

turbinmotor 

Helikopter med 

stempelmotor 
Avionikk 

24  Elektrisk kraft 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

25  Utstyr og innredning 3 1 3 1 3 1 3 1 1 

25A  Elektronisk utstyr, herunder 

nødutstyr 

1 1 1 1 1 1 1 1 3 

26  Brannvern 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

27  Styreinnretninger 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

27A  Systemenes virkemåte: elektrisk / 

elektronisk (Fly by Wire) 

3 1 — — — — — — 3 

28  Drivstoffsystemer 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

28A  Drivstoffsystemer — overvåking 

og indikatorer 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 

29  Hydraulisk kraft 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

29A  Hydraulisk kraft — overvåking 

og indikatorer 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 

30  Beskyttelse mot is og regn 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

31  Indikasjons- og registreringssys-

temer 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 

31A  Instrumentsystemer 3 1 3 1 3 1 1 3 3 

32  Understell 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

32A  Understell — overvåking og 

indikatorer 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 

33  Lys 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

34  Navigasjon 2 1 2 1 2 1 2 1 3 

35  Oksygen 3 1 3 1 — — — — 2 

36  Pneumatikk 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

36A  Pneumatikk — overvåking og 

indikatorer 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 

37  Vakuum 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

38  Vann/avfall 3 1 3 1 — — — — 2 

41  Ballastvann 3 1 3 1 — — — — 1 
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Nivå 

Kapitler 
Fly med turbinmotor 

Fly med 

stempelmotor 

Helikopter med 

turbinmotor 

Helikopter med 

stempelmotor 
Avionikk 

42  Integrert modulbasert avionikk 2 1 2 1 2 1 2 1 3 

44  Kabinsystemer 2 1 2 1 2 1 2 1 3 

45  Vedlikeholdssystem om bord (ev. 

omfattet av 31) 

3 1 3 1 3 1 — — 3 

46  Informasjonssystemer 2 1 2 1 2 1 2 1 3 

50  Laste- og utstyrsrom 3 1 3 1 3 1 3 1 1 

Turbinmotorer          

70  Standardpraksis — Motorer 3 1 — — 3 1 — — 1 

70A  Konstruksjonsmessig utforming 

og virkemåte (innsuging, kom-

pressorer, forbrenningsdel, turbin-

del, lagre og pakninger, smøre-

systemer) 

3 1 — — 3 1 — — 1 

70B  Motorytelse 3 1 — — 3 1 — — 1 

71  Motor 3 1 — — 3 1 — — 1 

72  Motorturbin/turboprop/propell 

med/uten dyse 

3 1 — — 3 1 — — 1 

73  Motordrivstoff og motorregulering 3 1 — — 3 1 — — 1 

75  Luft 3 1 — — 3 1 — — 1 

76  Motorregulering 3 1 — — 3 1 — — 1 

78  Eksos 3 1 — — 3 1 — — 1 

79  Olje 3 1 — — 3 1 — — 1 

80  Start 3 1 — — 3 1 — — 1 

82  Vanninnsprøyting 3 1 — — 3 1 — — 1 

83  Ekstra girkasser 3 1 — — 3 1 — — 1 

84  Framdriftsøkning 3 1 — — 3 1 — — 1 

73A  FADEC 3 1 — — 3 1 — — 3 

74  Tenning 3 1 — — 3 1 — — 3 
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Nivå 

Kapitler 
Fly med turbinmotor 

Fly med 

stempelmotor 

Helikopter med 

turbinmotor 

Helikopter med 

stempelmotor 
Avionikk 

77  Systemer for motorindikasjon 3 1 — — 3 1 — — 3 

49  Hjelpeaggregater (APU-er) 3 1 — — — — — — 2 

Stempelmotor          

70  Standardpraksis — Motorer — — 3 1 — — 3 1 1 

70A  Konstruksjonsmessig utforming 

og virkemåte (installasjon, 

forgassere, drivstoffinnsprøytings-

system, induksjon, eksos- og 

kjøleanlegg, forkomprimering/ 

turbolading, smøresystemer) 

— — 3 1 — — 3 1 1 

70B  Motorytelse — — 3 1 — — 3 1 1 

71  Motor — — 3 1 — — 3 1 1 

73  Motordrivstoff og motorregulering — — 3 1 — — 3 1 1 

76  Motorregulering — — 3 1 — — 3 1 1 

79  Olje — — 3 1 — — 3 1 1 

80  Start — — 3 1 — — 3 1 1 

81  Turbiner — — 3 1 — — 3 1 1 

82  Vanninnsprøyting — — 3 1 — — 3 1 1 

83  Ekstra girkasser — — 3 1 — — 3 1 1 

84  Framdriftsøkning — — 3 1 — — 3 1 1 

73A  FADEC — — 3 1 — — 3 1 3 

74  Tenning — — 3 1 — — 3 1 3 

77  Systemer for motorindikasjon — — 3 1 — — 3 1 3 

Propeller          

60A  Standardpraksis — Propell 3 1 3 1 — — — — 1 

61  Propeller/framdrift 3 1 3 1 — — — — 1 

61A  Propellkonstruksjon 3 1 3 1 — — — — — 
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Nivå 

Kapitler 
Fly med turbinmotor 

Fly med 

stempelmotor 

Helikopter med 

turbinmotor 

Helikopter med 

stempelmotor 
Avionikk 

61B  Regulering av propellens 

stigningsvinkel 

3 1 3 1 — — — — — 

61C  Propellsynkronisering 3 1 3 1 — — — — 1 

61D  Elektronisk propellregulering 2 1 2 1 — — — — 3 

61E  Beskyttelse mot is på propellen 3 1 3 1 — — — — — 

61F  Vedlikehold av propeller 3 1 3 1 — — — — 1 

f) Multimediebaserte metoder kan tas i bruk for å oppfylle kravene til teoretisk opplæring enten i klasserommet eller i 

et virtuelt kontrollert miljø, under forutsetning av at vedkommende myndighet godkjenner opplæringskurset. 

3.2.  Praktisk element 

a) Mål: 

 Målet for den praktiske opplæringen er å oppnå nødvendig kompetanse for å sikre trygg utføring av vedlikehold, 

inspeksjoner og rutinearbeid i samsvar med vedlikeholdshåndboken og andre relevante anvisninger og oppgaver slik 

behovet tilsier for luftfartøytypen, for eksempel feilsøking, reparasjoner, justeringer, utskiftinger, klargjøring og 

funksjonskontroller. Det omfatter kjennskap til bruk av all teknisk litteratur og dokumentasjon for luftfartøyet og 

bruk av fag-/spesialverktøy og testutstyr for å fjerne og skifte ut komponenter og moduler som er spesielle for typen, 

herunder all vedlikeholdsvirksomhet på vinger. 

b) Innhold: 

 Minst 50 % av de avkryssede elementene i tabellen nedenfor, som er relevante for den særlige luftfartøytypen, skal 

være fullført i den praktiske opplæringen. 

 Avkryssede oppgaver representerer emner som er viktige i den praktiske opplæringen for å sikre at betjening, 

virkemåte, installasjon og den sikkerhetsmessige betydningen av sentrale vedlikeholdsoppgaver er tilstrekkelig dekket, 

særlig når de ikke kan forklares fullt ut bare gjennom teoretisk opplæring. Selv om listen angir minstekrav til emner i 

den praktiske opplæringen, kan andre elementer legges til der det er relevant for den aktuelle luftfartøytypen. 

 Oppgavene som skal fullføres, må være representative for luftfartøyene og systemene både når det gjelder hvor 

kompliserte de er og det tekniske innholdet som kreves for å gjennomføre oppgavene. Samtidig som dette omfatter 

relativt enkle oppgaver, skal også andre mer kompliserte oppgaver innlemmes og gjennomføres, alt etter hva som er 

relevant for luftfartøytypen. 

 Forklaring til tabellen: LOC: Sted, FOT: Funksjons-/driftstest, SGH: Service og bakkearbeid, R/I: Fjerning/ 

installasjon; MEL: Minsteutstyrsliste, TS: Feilsøking 

Kapitler 
B1/B2 B1 B2 

LOC FOT SGH R/I MEL TS FOT SGH R/I MEL TS 

Innføringsmodul:            

5 Frister/vedlikeholdssjekk X/X — — — — — — — — — — 

6 Dimensjoner/områder (største 

tillatte startmasse osv.) 

X/X — — — — — — — — — — 

7 Løfting og oppstøtting X/X — — — — — — — — — — 
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Kapitler 
B1/B2 B1 B2 

LOC FOT SGH R/I MEL TS FOT SGH R/I MEL TS 

8 Nivåregulering og veiing X/X — X — — — — X — — — 

9 Sleping og taksing X/X — X — — — — X — — — 

10  Parkering/fortøyning, oppbevaring 

og tilbakeføring til drift 

X/X — X — — — — X — — — 

11  Skilt og merking X/X — — — — — — — — — — 

12  Servicearbeid X/X — X — — — — X — — — 

20  Standardpraksis — bare type-

spesifikk 

X/X — X — — — — X — — — 

Helikoptre:            

18  Vibrasjons- og støyanalyse (blad-

sporing) 

X/— — — — — X — — — — — 

60  Standardpraksis rotor – bare type-

spesifikk 

X/X — X — — — — X — — — 

62  Rotorer X/— — X X — X — — — — — 

62A  Rotorer — overvåking og indika-

torer 

X/X X X X X X — — X — X 

63  Rotorens drivsystem X/— X — — — X — — — — — 

63A  Rotorens drivsystem — over-

våking og indikatorer 

X/X X — X X X — — X — X 

64  Halerotor X/— — X — — X — — — — — 

64A  Halerotor — overvåking og 

indikatorer 

X/X X — X X X — — X — X 

65  Halerotorens drivsystem X/— X — — — X — — — — — 

65A  Halerotorens drivsystem — over-

våking og indikatorer 

X/X X — X X X — — X — X 

66  Sammenleggbare blader/pyloner X/— X X — — X — — — — — 

67  Rotorstyreinnretninger X/— X X — X X — — — — — 
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Kapitler 
B1/B2 B1 B2 

LOC FOT SGH R/I MEL TS FOT SGH R/I MEL TS 

53  Skrogstruktur (helikopter) 

Merknad: dekket i Skrogstrukturer 

           

25  Nødflyteutstyr X/X X X X X X X X — — — 

Skrogstrukturer:            

51  Standardpraksis og -strukturer 

(klassifisering, vurdering og repara-

sjon av skader) 

           

53  Flykropp X/— — — — — X — — — — — 

54  Naceller/pyloner X/— — — — — — — — — — — 

55  Stabilisatorer X/— — — — — — — — — — — 

56  Vinduer X/— — — — — X — — — — — 

57  Vinger X/— — — — — — — — — — — 

27A  Rorflater X/— — — — — X — — — — — 

52  Dører X/X X X — — — — X — — — 

Skrogsystemer:            

21  Klimaanlegg X/X X X — X X X X — X X 

21A  Lufttilførsel X/X X — — — — X — — — — 

21B  Trykksetting X/X X — — X X X — — X X 

21C  Sikkerhets- og varslingsinn-

retninger 

X/X — X — — — — X — — — 

22  Automatisk flyging X/X — — — X — X X X X X 

23  Kommunikasjon X/X — X — X — X X X X X 

24  Elektrisk kraft X/X X X X X X X X X X X 

25  Utstyr og innredning X/X X X X — — X X X — — 

25A  Elektronisk utstyr, herunder 

nødutstyr 

X/X X X X — — X X X — — 

26  Brannvern X/X X X X X X X X X X X 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/939 

 

Kapitler 
B1/B2 B1 B2 

LOC FOT SGH R/I MEL TS FOT SGH R/I MEL TS 

27  Styreinnretninger X/X X X X X X X — — — — 

27A  Systemenes virkemåte: elektrisk / 

elektronisk (Fly by Wire) 

X/X X X X X — X — X — X 

28  Drivstoffsystemer X/X X X X X X X X — X — 

28A  Drivstoffsystemer — overvåking 

og indikatorer 

X/X X — — — — X — X — X 

29  Hydraulisk kraft X/X X X X X X X X — X — 

29A  Hydraulisk kraft — overvåking 

og indikatorer 

X/X X — X X X X — X X X 

30  Beskyttelse mot is og regn X/X X X — X X X X — X X 

31  Indikasjons- og registreringssys-

temer 

X/X X X X X X X X X X X 

31A  Instrumentsystemer X/X X X X X X X X X X X 

32  Understell X/X X X X X X X X X X — 

32A  Understell — overvåking og 

indikatorer 

X/X X — X X X X — X X X 

33  Lys X/X X X — X — X X X X — 

34  Navigasjon X/X — X — X — X X X X X 

35  Oksygen X/— X X X — — X X — — — 

36  Pneumatikk X/— X — X X X X — X X X 

36A  Pneumatikk — overvåking og 

indikatorer 

X/X X X X X X X X X X X 

37  Vakuum X/— X — X X X — — — — — 

38  Vann/avfall X/— X X — — — X X — — — 

41  Ballastvann X/— — — — — — — — — — — 

42  Integrert modulbasert avionikk X/X — — — — — X X X X X 

44  Kabinsystemer X/X — — — — — X X X X X 
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Kapitler 
B1/B2 B1 B2 

LOC FOT SGH R/I MEL TS FOT SGH R/I MEL TS 

45  Vedlikeholdssystem om bord (ev. 

omfattet av 31) 

X/X X X X X X X X X X X 

46  Informasjonssystemer X/X — — — — — X — X X X 

50  Laste- og utstyrsrom X/X — X — — — — — — — — 

Modul for turbinmotor/stempelmotor:            

70  Standardpraksis — motorer — bare 

typespesifikk 

— — X — — — — X — — — 

70A  Konstruksjonsmessig utforming 

og virkemåte (innsuging, kom-

pressorer, forbrenningsdel, 

turbindel, lagre og pakninger, 

smøresystemer) 

X/X — — — — — — — — — — 

Turbinmotorer:            

70B  Motorytelse — — — — — X — — — — — 

71  Motor X/— X X — — — — X — — — 

72  Motorturbin / turboprop / propell 

med/uten dyse 

X/— — — — — — — — — — — 

73  Motordrivstoff og motorregulering X/X X — — — — — — — — — 

73A  FADEC-systemer X/X X — X X X X — X X X 

74  Tenning X/X X — — — — X — — — — 

75  Luft X/— — — X — X — — — — — 

76  Motorregulering X/— X — — — X — — — — — 

77  Motorindikatorer X/X X — — X X X — — X X 

78  Eksos X/— X — — X — — — — — — 

79  Olje X/— — X X — — — — — — — 

80  Start X/— X — — X X — — — — — 

82  Vanninnsprøyting X/— X — — — — — — — — — 
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Kapitler 
B1/B2 B1 B2 

LOC FOT SGH R/I MEL TS FOT SGH R/I MEL TS 

83  Ekstra girkasser X/— — X — — — — — — — — 

84  Framdriftsøkning X/— X — — — — — — — — — 

Hjelpeaggregater (APU-er):            

49  Hjelpeaggregater (APU-er) X/— X X — — X — — — — — 

Stempelmotorer:            

70  Standardpraksis — motorer — bare 

typespesifikk 

— — X — — — — X — — — 

70A  Konstruksjonsmessig utforming 

og virkemåte (innsuging, kom-

pressorer, forbrenningsdel, 

turbindel, lagre og pakninger, 

smøresystemer) 

X/X — — — — — — — — — — 

70B  Motorytelse — — — — — X — — — — — 

71  Motor X/— X X — — — — X — — — 

73  Motordrivstoff og motorregulering X/X X — — — — — — — — — 

73A  FADEC-systemer X/X X — X X X X X X X X 

74  Tenning X/X X — — — — X — — — — 

76  Motorregulering X/— X — — — X — — — — — 

77  Motorindikatorer X/X X — — X X X — — X X 

78  Eksos X/— X — — X X — — — — — 

79  Olje X/— — X X — — — — — — — 

80  Start X/— X — — X X — — — — — 

81  Turbiner X/— X X X — X — — — — — 

82  Vanninnsprøyting X/— X — — — — — — — — — 

83  Ekstra girkasser X/— — X X — — — — — — — 

84  Framdriftsøkning X/— X — — — — — — — — — 
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Kapitler 
B1/B2 B1 B2 

LOC FOT SGH R/I MEL TS FOT SGH R/I MEL TS 

Propeller:            

60A  Standardpraksis — Propell — — — X — — — — — — — 

61  Propeller/framdrift X/X X X — X X — — — — — 

61A  Propellkonstruksjon X/X — X — — — — — — — — 

61B  Regulering av propellens 

stigningsvinkel 

X/— X — X X X — — — — — 

61C  Propellsynkronisering X/— X — — — X — — — X — 

61D  Elektronisk propellregulering X/X X X X X X X X X X X 

61E  Beskyttelse mot is på propellen X/— X — X X X — — — — — 

61F  Vedlikehold av propeller X/X X X X X X X X X X X 

4. Eksamens- og vurderingsstandard for typeopplæring 

4.1.  Standard for eksamen i teoretiske del 

Etter at den teoretiske delen av luftfartøytypeopplæringen er fullført, skal det avlegges en skriftlig eksamen, som skal 

være i samsvar med følgende: 

a) Eksamensformatet er flervalgsprøve. Hvert flervalgsspørsmål skal ha tre svaralternativer, og av disse må bare ett 

være riktig. Avsatt tid er basert på samlet antall spørsmål, og svartiden er basert på et nominelt gjennomsnitt på 90 

sekunder for hvert spørsmål. 

b) Uriktige alternativer skal virke like rimelige som de riktige for enhver som ikke kjenner emnet. Alle alternativer skal 

være klart relatert til spørsmålet og ha samme vokabular, grammatiske konstruksjon og lengde. 

c) I tallspørsmål skal uriktige svar være resultatet av prosedyrefeil, f.eks. bruk av feil fortegn (+ kontra -) eller feil 

målenheter. Det skal ikke være tilfeldige tall. 

d) Eksamensnivået for hvert kapittel(1) skal være som fastsatt i nr. 2 «Typeopplæringsnivåer». Et begrenset antall 

spørsmål fra et lavere nivå kan imidlertid aksepteres. 

e) Eksamenen skal foregå uten hjelpemidler. Referansemateriell er ikke tillatt. Det gjøres unntak for eksaminering i en 

B1- eller B2-kandidats evne til å tolke tekniske dokumenter. 

f) Antall spørsmål skal være minst ett spørsmål per undervisningstime. Antall spørsmål til hvert kapittel og hvert nivå 

skal stå i forhold til 

–  antallet faktiske opplæringstimer som er gjennomført for det relevante kapittelet og nivået, 

–  læringsmålene slik de framgår av analysen av opplæringsbehovene. 

Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal vurdere spørsmålenes antall og nivå når den godkjenner kurset. 

  

(1) I dette nr. 4 menes med «kapittel» hver av radene som innledes med et tall i tabellen i nr. 3.1 bokstav e). 
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g) Eksamen er bestått når minst 75 % av svarene er riktige. Dersom typeopplæringseksamenen er oppdelt i flere 

eksamener, skal 75 % av hver eksamen være bestått. For at det skal være mulig å oppnå et resultat på nøyaktig 75 %, 

skal antallet spørsmål være delelig med fire. 

h) Straffepoeng (negative poeng for uriktige svar) skal ikke brukes. 

i) Eksamener på slutten av en modulfase kan ikke brukes som del av den endelige eksamenen med mindre antall 

spørsmål og vanskelighetsgraden er i samsvar med det som kreves. 

4.2.  Standard for vurdering av den praktiske delen 

Etter at den praktiske delen av luftfartøytypeopplæringen er fullført, skal det gjennomføres en vurdering, som skal være i 

samsvar med følgende: 

a) Vurderingen skal foretas av utpekte vurderingsansvarlige som er behørig kvalifisert. 

b) Vurderingen skal evaluere kandidatens kunnskaper og ferdigheter. 

5. Standard for typeeksamen 

Typeeksamenen skal gjennomføres av opplæringsorganisasjoner som er behørig godkjent i henhold til del 147 eller av 

vedkommende myndighet. 

Eksamenen skal være muntlig, skriftlig eller basert på praktisk vurdering, eller en kombinasjon av disse, og den skal 

oppfylle følgende krav: 

a) Muntlige eksamensspørsmål skal være åpne. 

b) Skriftlige eksamensoppgaver skal være essayspørsmål eller flervalgsspørsmål. 

c) Den praktiske vurderingen skal fastslå om en person er kompetent til å utføre en oppgave. 

d) Eksamenen skal omfatte et utvalg av kapitler(1) hentet fra studieplanen for typeopplæring/eksamen i nr. 3 på angitt 

nivå. 

e) Uriktige alternativer skal virke like rimelige som de riktige for enhver som ikke kjenner emnet. Alle svaralternativer 

skal være klart relatert til spørsmålet og ha samme vokabular, grammatiske konstruksjon og lengde. 

f) I tallspørsmål skal uriktige svar være resultatet av prosedyrefeil, f.eks. bruk av feil fortegn eller feilaktig omregning 

av enheter. Det skal ikke være tilfeldige tall. 

g) Eksamenen skal sikre at følgende mål oppfylles: 

1.  Korrekt og sikker redegjørelse for luftfartøyet og dets systemer. 

2.  Sikkerhet for at vedlikeholds-, inspeksjons- og rutinearbeid utføres i samsvar med vedlikeholdshåndboken og 

andre relevante anvisninger og oppgaver slik behovet tilsier for luftfartøytypen, for eksempel feilsøking, 

reparasjoner, justeringer, utskiftinger, klargjøring og funksjonssjekk som for eksempel oppvarming av motor 

osv., om nødvendig. 

3.  Korrekt bruk av all teknisk litteratur og dokumentasjon for luftfartøyet. 

4.  Korrekt bruk av fag-/spesialverktøy og testutstyr, fjerning og utskifting av komponenter og moduler som er 

spesielle for typen, herunder all vedlikeholdsvirksomhet på vinger.  

  

(1) I dette nr. 5 menes med «kapittel» hver av radene som innledes med et tall i tabellen i nr. 3.1 bokstav e) og nr. 3.2. bokstav b). 
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h) Følgende vilkår gjelder for eksamen: 

1.  Høyeste antall forsøk etter hverandre er tre. Ytterligere omganger à tre forsøk tillates dersom det går ett år mellom 

hver omgang. Dersom eksamen ikke bestås første gang, kan et nytt forsøk først gjøres etter 30 dager, og dersom 

eksamenen ikke bestås andre gang, kan et tredje forsøk først gjøres etter 60 dager. 

 Søkeren skal sende en skriftlig bekreftelse til vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen eller vedkommende 

myndighet som søknad om eksamen rettes til, på antallet og datoene for eksamensforsøk i løpet av det siste året 

samt den organisasjonen eller vedkommende myndighet der disse forsøkene fant sted. Vedlikeholds-

opplæringsorganisasjonen eller vedkommende myndighet er ansvarlig for å kontrollere antallet forsøk innenfor 

gjeldende tidsrammer. 

2.  Typeeksamenen skal være bestått og nødvendig praktisk erfaring skal være oppnådd i løpet av de siste tre årene 

før det søkes om rettighetspåtegning på vedlikeholdssertifikat for luftfartøy. 

3.  Under typeeksamen skal minst én sensor være til stede. Sensoren(e) skal ikke ha deltatt i opplæringen av 

søkeren. 

i) Sensoren(e) skal utarbeide og undertegne en skriftlig rapport der det forklares hvorfor kandidaten har bestått eller 

har strøket. 

6. Opplæring på arbeidsplassen 

Opplæring på arbeidsplassen skal godkjennes av vedkommende myndighet som har utstedt sertifikatet. 

Opplæringen skal gjennomføres i og under oppsikt av en vedlikeholdsorganisasjon som er behørig godkjent for 

vedlikehold av den bestemte typen luftfartøy og skal vurderes av utpekte vurderingsansvarlige som er behørig kvalifisert. 

Den skal være påbegynt og fullført i løpet av de siste tre årene før det søkes om påtegning om typerettighet. 

a) Mål: 

 Målet for opplæring på arbeidsplassen er å oppnå nødvendig kompetanse og erfaring for å utføre sikkert vedlikehold. 

b) Innhold: 

 Opplæringen på arbeidsplassen skal omfatte et utvalg av oppgaver som aksepteres av vedkommende myndighet. 

Oppgavene som skal gjennomføres i forbindelse med opplæring på arbeidsplassen, skal være representative for 

luftfartøyene og systemene både når det gjelder vanskelighetsgrad og den tekniske kunnskapen som kreves for å 

gjennomføre oppgavene. Samtidig som relativt enkle oppgaver kan forekomme, skal også andre, mer kompliserte 

vedlikeholdsoppgaver tas med og gjennomføres, alt etter hva som er relevant for luftfartøytypen. 

 Hver oppgave skal undertegnes av eleven og medundertegnes av en utpekt veileder. Oppgavene som føres opp, skal 

vise til en reell arbeidsseddel/arbeidsinstruks osv. 

 Den endelige vurderingen av fullført opplæring på arbeidsplassen er obligatorisk og skal gjøres av en utpekt 

vurderingsansvarlig som er behørig kvalifisert. 

 Følgende opplysninger skal føres opp i arbeidsseddelen/loggboken for opplæring på arbeidsplassen: 

1.  Elevens navn 

2.  Fødselsdato 

3.  Godkjent vedlikeholdsorganisasjon 

4.  Sted 

5.  Navn på veileder(e) og vurderingsansvarlig (herunder eventuelt sertifikatnummer) 

6.  Dato for fullføring av oppgaven 

7.  Beskrivelse av oppgaven og arbeidsseddel / arbeidsinstruks / teknisk loggbok osv. 
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8.  Luftfartøyets type og registrering 

9.  Rettighet det søkes om 

For å gjøre kontrollen enklere for vedkommende myndighet skal dokumentasjonen på opplæringen på arbeidsplassen 

bestå av i) detaljert arbeidsinstruks/loggbok og ii) en samsvarsrapport der det redegjøres for hvordan opplæringen på 

arbeidsplassen oppfyller kravene i denne del. 

 _____  
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Tillegg IV 

Krav til erfaring ved utvidelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i henhold til del 66 

Tabellen nedenfor viser kravene til erfaring ved tilføyelse av en ny kategori eller underkategori på et eksisterende sertifikat i 

henhold til del 66. 

Det skal være praktisk vedlikeholdserfaring på luftfartøyer i drift i den underkategorien som er relevant for søknaden. 

Kravet til erfaring reduseres med 50 % dersom søkeren har fullført et godkjent kurs i henhold til del 147 som er relevant for 

underkategorien. 

Til 

Fra 
A1 A2 A3 A4 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2 B3 

A1 — 6 måneder 6 måneder 6 måneder 2 år 6 måneder 2 år 1 år 2 år 6 måneder 

A2 6 måneder — 6 måneder 6 måneder 2 år 6 måneder 2 år 1 år 2 år 6 måneder 

A3 6 måneder 6 måneder — 6 måneder 2 år 1 år 2 år 6 måneder 2 år 1 år 

A4 6 måneder 6 måneder 6 måneder — 2 år 1 år 2 år 6 måneder 2 år 1 år 

B1.1 Ingen 6 måneder 6 måneder 6 måneder — 6 måneder 6 måneder 6 måneder 1 år 6 måneder 

B1.2 6 måneder Ingen 6 måneder 6 måneder 2 år — 2 år 6 måneder 2 år Ingen 

B1.3 6 måneder 6 måneder Ingen 6 måneder 6 måneder 6 måneder — 6 måneder 1 år 6 måneder 

B1.4 6 måneder 6 måneder 6 måneder Ingen 2 år 6 måneder 2 år — 2 år 6 måneder 

B2 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 1 år 1 år 1 år 1 år — 1 år 

B3 6 måneder Ingen 6 måneder 6 måneder 2 år 6 måneder 2 år 1 år 2 år — 
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Tillegg V 

Søknadsskjema — EASA-skjema 19 

1. Dette tillegg inneholder et eksempel på skjemaet som brukes til søknad om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy nevnt i 

vedlegg III (del 66). 

2. Vedkommende myndighet i medlemsstaten kan bare endre EASA-skjema 19 slik at det omfatter de tilleggsopplysningene 

som kreves dersom det ved nasjonale bestemmelser tillates eller kreves at vedlikeholdssertifikatet for luftfartøyer utstedt i 

samsvar med vedlegg III (del 66) brukes utenfor rammen av kravet i vedlegg I (del M) og vedlegg II (del 145). 

SØKNAD OM FØRSTEGANGSUTSTEDELSE/ENDRING/FORNYELSE AV VEDLIKEHOLDS-

SERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY (AML) I HENHOLD TIL DEL 66 

EASA-SKJEMA 19 

OPPLYSNINGER OM SØKER: 

Navn:  ...........................................................................................................................................................................................  

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

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

Nasjonalitet:  ......................................................................  Fødselsdato og -sted:  .....................................................................  

OPPLYSNINGER OM AML I HENHOLD TIL DEL 66 (eventuelt): 

Sertifikat nr.:  ......................................................................  Utstedelsesdato:  ............................................................................  

OPPLYSNINGER OM ARBEIDSGIVER: 

Navn:  ...........................................................................................................................................................................................  

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

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

Referanse for godkjenningen som vedlikeholdsorganisasjon:  .......................................................................................................  

Tlf.:  ........................................................................................   Faks:  ..........................................................................................  

SØKNAD OM: (Kryss av i de relevante rutene) 

Førstegangsutstedelse av AML  Endring av AML  Fornyelse av AML  

Rettighet A B1 B2 B3 C 

Fly med turbinmotor   

Fly med stempelmotor   

Helikopter med turbinmotor   

Helikopter med stempelmotor   

Avionikk  

Fly uten trykkabin, med stempelmotor og største tillatte startmasse på høyst 2 000 kg  

Store luftfartøyer  

Andre luftfartøyer enn store luftfartøyer  

Påtegning av type / påtegning av rettighet / oppheving av begrensning (eventuelt): 

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

......................................................................................................................................................................................................  
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Jeg søker om førstegangsutstedelse/endring/fornyelse av AML i henhold til del 66 som angitt, og bekrefter at opplysningene på 

dette skjemaet var korrekte på søknadstidspunktet. 

Jeg bekrefter herved 

1. at jeg ikke har noe AML i henhold til del 66 utstedt i en annen medlemsstat, 

2. at jeg ikke har søkt om noe AML i henhold til del 66 i en annen medlemsstat, og 

3. at jeg aldri har hatt et AML i henhold til del 66 utstedt i en annen medlemsstat som er tilbakekalt eller midlertidig opphevet i 

en annen medlemsstat. 

Jeg er også innforstått med at uriktige opplysninger kan diskvalifisere meg fra å ha et AML i henhold til del 66. 

Underskrift:  .................................................................................   Navn:  .....................................................................................  

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

Jeg søker følgende godskrivinger (eventuelt):  

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

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

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

Godskriving av erfaring på grunnlag av opplæring i henhold til del 147 

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

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

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

Godskriving av eksamener på grunnlag av likeverdige eksamensvitnemål 

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

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

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

Relevante vitnemål vedlegges 

Anbefaling (eventuelt): Det bekreftes herved at søkeren oppfyller de relevante kravene til kunnskaper om og erfaring med 

vedlikehold i henhold til del 66, og det anbefales at vedkommende myndighet utsteder eller påtegner et AML i henhold til del 66. 

Underskrift:  ..................................................................................   Navn:  .....................................................................................  

Stilling: .........................................................................................   Dato:  ......................................................................................  

EASA-skjema 19 utgave 3 

 _____  
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Tillegg VI 

Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy nevnt i vedlegg III (Del 66) — EASA-skjema 26 

1. På de neste sidene vises et eksempel på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy som nevnt i vedlegg III (del 66). 

2. Dokumentet skal trykkes i den standardiserte formen som vises, men kan forminskes med sikte på å muliggjøre 

datagenerering dersom det er ønskelig. Dersom formatet forminskes, må det påses at det er nok plass på de stedene der det 

kreves offisielle stempler. Datagenererte dokumenter behøver ikke å ha med alle rutene når disse rutene ikke benyttes, så 

lenge det klart framgår at dokumentet er et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy utstedt i samsvar med vedlegg III (del 66). 

3. Dokumentet kan utstedes på engelsk eller på den berørte medlemsstatens offisielle språk, men dersom den berørte 

medlemsstats offisielle språk benyttes, skal det legges ved en kopi på engelsk for alle sertifikatinnehavere som arbeider 

utenfor medlemsstaten for å sikre forståelse med tanke på gjensidig anerkjennelse. 

4. Hver sertifikatinnehaver skal ha et entydig sertifikatnummer basert på et nasjonalt kjennetegn og en alfanumerisk kode. 

5. Dokumentsidenes rekkefølge er valgfri, og dokumentet behøver ikke å ha noen skillelinjer, såfremt opplysningene i 

dokumentet er plassert slik at oppsettet på hver enkelt side lett kan sammenlignes med formatet i eksempelet på et 

vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i dette tillegg. 

6. Dokumentet kan utarbeides i) av vedkommende myndighet i medlemsstaten eller ii) av enhver vedlikeholdsorganisasjon 

godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145) dersom vedkommende myndighet samtykker i dette og forutsatt at en prosedyre 

for dette er angitt i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok nevnt i 145.A.70 i vedlegg II (del 145), men i alle tilfeller er det 

vedkommende myndighet i medlemsstaten som skal utstede dokumentet. 

7. En endring av et eksisterende vedlikeholdssertifikat for luftfartøy kan gjøres i) av vedkommende myndighet i medlemsstaten 

eller ii) av en vedlikeholdsorganisasjon godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145) dersom vedkommende myndighet 

samtykker i dette, og forutsatt at en prosedyre for dette er angitt i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok nevnt i 145.A.70 i 

vedlegg II (del 145), men i alle tilfeller er det vedkommende myndighet i medlemsstaten som skal endre dokumentet. 

8. Når vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy er utstedt, skal det oppbevares forsvarlig av den personen det gjelder for, og 

vedkommende skal ha ansvar for å sikre at det ikke påføres noe som ikke er godkjent. 

9. Manglende overholdelse av nr. 8 kan gjøre dokumentet ugyldig og føre til at innehaveren ikke tillates å inneha noen 

særskilte sertifiseringsrettigheter, og kan medføre straffeforfølging i henhold til nasjonal rett. 

10. Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy utstedt i samsvar med vedlegg III (del 66) anerkjennes i alle medlemsstater, og det 

er ikke nødvendig å bytte ut dokumentet i forbindelse med arbeid i en annen medlemsstat. 

11. Vedlegget til EASA-skjema 26 er valgfritt, og kan bare brukes til å inkludere nasjonale særskilte rettigheter når disse 

særskilte rettighetene omfattes av nasjonale bestemmelser som ikke omfattes av vedlegg III (del 66). 

12. Til orientering kan det faktiske vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy i henhold til vedlegg III (del 66) utstedt av 

vedkommende myndighet i medlemsstaten ha sidene i en annen rekkefølge, og behøver ikke ha skillelinjer. 

13. Når det gjelder siden med typerettigheter for luftfartøy, kan vedkommende myndighet i medlemsstaten velge å ikke 

utstede siden før den første typerettigheten for luftfartøy skal påtegnes, og vil i så fall måtte utstede mer enn én side med 

typerettigheter for luftfartøy når flere rettigheter skal oppføres. 

14. Uten hensyn til nr. 13 skal hver utstedt side ha dette formatet og inneholde de opplysningene som er angitt for den siden. 

15. Det skal klart framgå av sertifikatet at begrensningene er unntak fra de særskilte sertifiseringsrettighetene. Dersom det ikke 

er noen begrensninger, skal siden BEGRENSNINGER utstedes med ordlyden «Ingen begrensninger». 

16. Dersom det benyttes et forhåndstrykt format, skal hver rute for en kategori, underkategori eller typerettighet som ikke 

inneholder en rettighet, merkes slik at det framgår at denne rettigheten ikke innehas. 

17. Eksempel på vedlikeholdssertifikat for luftfartøy nevnt i vedlegg III (del 66) 
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I. 

DEN EUROPEISKE UNION(*) 

[STAT] 

[MYNDIGHETENS NAVN OG LOGO] 

II. 

Del 66 

VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY 

III. 

Sertifikat nr. [MEDLEMSSTATSKODE].66.[XXXX] 

EASA-skjema 26 utgave 

 IVa  Innehavers fulle navn: 

IVb.  Fødselsdato og -sted: 

V.  Innehavers adresse: 

VI.  Innehavers nasjonalitet: 

VII.  Innehavers underskrift: 

 

III.  Sertifikat nr.: 

 

VIII. VILKÅR: 

Dette sertifikat skal være undertegnet av innehaveren og 
være ledsages av et identitetsdokument med foto av 
sertifikatinnehaveren. 

Påtegning om eventuelle kategorier bare på siden(e) med 
overskriften KATEGORIER i henhold til del 66, gir ikke 
innehaveren rett til å utstede et sertifikat for frigivelse for 
bruk for et luftfartøy. 

Dette sertifikat oppfyller formålet i ICAO-vedlegg 1 når det 
er påtegnet med en rettighet for luftfartøy. 

De særskilte rettighetene til innehaveren av dette sertifikat 
er fastsatt i forordning (EF) nr. 2042/2003, særlig vedlegg 
III (del 66). 

Dette sertifikat er gyldig fram til datoen angitt på siden med 
begrensninger, med mindre det oppheves midlertidig eller 
tilbakekalles tidligere. 

De særskilte rettighetene i dette sertifikat kan ikke utøves 
med mindre innehaveren i den siste toårsperioden enten 
har hatt seks måneders vedlikeholdserfaring i samsvar 
med de særskilte rettighetene som gis ved sertifikatet, eller 
har oppfylt bestemmelsen for utstedelse av de relevante 
særskilte rettighetene. 

III. Sertifikat nr.: 

 IX. KATEGORIER i henhold til del 66 

GYLDIGHET: A B1 B2 B3 C 

Fly med 
turbinmotor 

  Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Fly med 
stempelmotor 

  Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Helikoptre 
med turbin-
motor 

  Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Helikoptre 
med stempel-
motor 

  Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Avionikk 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
 Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

Store luft-
fartøyer 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

 

Andre luft-
fartøyer enn 
store luft-
fartøyer 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

 

Fly uten 
trykkabin, 
med stempel-
motor og en 
største tillatte 
startmasse 
på 2 000 kg 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

 Ikke 
relevant 

X.  Utstedende tjenestemanns underskrift og dato: 

XI.  Utstedende myndighets segl eller stempel: 

III.  Sertifikat nr.: 
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XII. RETTIGHETER FOR LUFTFARTØY i henhold til del 

66 

 XIII. BEGRENSNINGER i henhold til del 66 

Rettighet for 

luftfartøy 

Kategori Stempel og dato 

Gyldig fram til:  

   

III.  Sertifikat nr.: III.  Sertifikat nr.: 

 

Vedlegg til EASA-SKJEMA 26 

XIV. NASJONALE SÆRSKILTE RETTIGHETER utenfor 

virkeområdet for del 66, i samsvar med [nasjonal 

lovgivning] (Gjelder bare i [medlemsstat]) 

 

DENNE SIDEN ER TOM 

 

Offisielt stempel og dato 

III. Sertifikat nr.: 

EASA-skjema 26 utgave 

 ______  
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VEDLEGG IV 

(Del 147) 

INNHOLD 

147.1 

AVSNITT A — TEKNISKE KRAV 

KAPITTEL A — ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

147.A.05  Virkeområde 

147.A.10  Alminnelig bestemmelse 

147.A.15  Søknad 

KAPITTEL B — KRAV TIL ORGANISASJONEN 

147.A.100  Krav til anlegg 

147.A.105  Krav til personell 

147.A.110  Registre over instruktører, sensorer og vurderingsansvarlige 

147.A.115  Undervisningsutstyr 

147.A.120  Materiell for vedlikeholdsopplæring 

147.A.125  Dokumentasjon 

147.A.130  Opplæringsprosedyrer og kvalitetssystem 

147.A.135  Eksamener 

147.A.140  Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok 

147.A.145  Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens særskilte rettigheter 

147.A.150  Endringer i vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen 

147.A.155  Fortsatt gyldighet 

147.A.160  Avvik 

KAPITTEL C — GODKJENT GRUNNKURS 

147.A.200  Godkjent grunnkurs 

147.A.205  Eksamener i grunnleggende kunnskap 

147.A.210  Vurdering av praktisk grunnopplæring 

KAPITTEL D — OPPLÆRING I LUFTFARTØYTYPE / SÆRSKILTE OPPGAVER 

147.A.300  Opplæring i luftfartøytype / særskilte oppgaver 

147.A.305  Luftfartøytypeeksamener og oppgavevurderinger 

AVSNITT B — PROSEDYRER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

KAPITTEL A — ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

147.B.05  Virkeområde 

147.B.10  Vedkommende myndighet 

147.B.20  Oppbevaring av dokumentasjon 

147.B.25  Unntak 

KAPITTEL B — UTSTEDELSE AV GODKJENNING 

147.B.110  Prosedyre for godkjenning og endringer av godkjenningen 

147.B.120  Prosedyre for fortsatt gyldighet 

147.B.125  Godkjenningssertifikat for vedlikeholdsopplæringsorganisasjon 

147.B.130  Avvik  
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KAPITTEL C — TILBAKEKALLING, MIDLERTIDIG OPPHEVING OG BEGRENSNING AV EN VEDLIKEHOLDSOPPLÆ-

RINGSORGANISASJONS GODKJENNING 

147.B.200  Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjons godkjenning 

Tillegg I — Grunnkursets varighet 

Tillegg II — Godkjenning av vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som fastsatt i vedlegg IV (del 147) — EASA-skjema 11 

Tillegg III — Kursbevis nevnt i vedlegg IV (del 147) — EASA-skjema 148 og 149. 

147.1 

I denne del menes med vedkommende myndighet: 

1.  for organisasjoner som har sitt hovedforetak på en medlemsstats territorium, myndigheten utpekt av denne medlemsstaten, 

2.  for organisasjoner som har sitt hovedforetak i en tredjestat, Byrået. 

AVSNITT A 

TEKNISKE KRAV 

KAPITTEL A 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

147.A.05 Virkeområde 

I dette avsnitt fastsettes kravene som må oppfylles av organisasjoner som søker om godkjenning for å gjennomføre 

opplæring og avholde eksamen som angitt i vedlegg III (del 66). 

147.A.10 Alminnelig bestemmelse 

En opplæringsorganisasjon skal være en organisasjon eller en del av en organisasjon som er registrert som et 

rettssubjekt. 

147.A.15 Søknad 

a) En søknad om godkjenning eller endring av en eksisterende godkjenning skal skrives på et skjema og på en 

måte som er fastsatt av vedkommende myndighet. 

b) En søknad om godkjenning eller endring av en godkjenning skal inneholde følgende opplysninger: 

1.  søkerens registrerte navn og adresse, 

2.  adressen til organisasjonen som søker om godkjenning eller endring av godkjenning, 

3.  omfanget av godkjenningen eller endring av omfanget av godkjenningen som søknaden gjelder, 

4.  ansvarlig leders navn og underskrift, 

5.  søknadens dato. 

KAPITTEL B 

KRAV TIL ORGANISASJONEN 

147.A.100 Krav til anlegg 

a) Anleggenes størrelse og struktur skal sikre beskyttelse mot de rådende værforhold og sikre korrekt gjennom-

føring av all planlagt opplæring og alle planlagte eksamener til enhver tid. 

b) Det skal stilles til rådighet egne, egnede lokaler, atskilt fra andre anlegg, for teoriundervisning og avholdelse 

av eksamener. 

1.  Antall elever under teoretisk opplæring på et opplæringskurs skal ikke overstige 28.  
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2.  Størrelsen på lokalene for eksamensformål skal være slik at ingen elev kan lese papirbesvarelsen eller 

dataskjermen til en annen elev fra sin plass under eksamen. 

c) Miljøet i lokalet omhandlet i bokstav b) skal være slik at elevene i tilstrekkelig grad kan konsentrere seg om 

sine studier eller sin eksamen uten unødig distraksjon eller besvær. 

d) Når det gjelder et grunnkurs, skal det for den praktiske undervisningen som inngår i det planlagte kurset, sørges 

for verksteder og/eller vedlikeholdsanlegg som er atskilt fra undervisningsrommene. Dersom organisasjonen ikke 

kan sørge for slike anlegg, kan det inngås avtaler med en annen organisasjon om tilgang til slike verksteder 

og/eller vedlikeholdsanlegg, og i så fall skal det inngås en skriftlig avtale med en slik organisasjon der vilkårene 

for adgang og bruk av anleggene angis. Vedkommende myndighet skal ha adgang til enhver organisasjon det er 

inngått en slik avtale med, og i den skriftlige avtalen skal denne adgangen være nevnt. 

e) For kurs som gjelder luftfartøytype eller særskilte oppgaver, skal det gis adgang til relevante anlegg der det er 

eksempler på luftfartøytypen, som omhandlet i 147.A.115 bokstav d). 

f) Antallet elever som gjennomgår praktisk opplæring i et opplæringskurs, skal ikke overstige 15 for hver veileder 

eller vurderingsansvarlig. 

g) Det skal stilles kontorlokaler til rådighet for instruktører, sensorer og vurderingsansvarlige med en standard 

som sikrer at de kan forberede seg til sine oppgaver uten unødig distraksjon eller besvær. 

h) Det skal sørges for et sikkert oppbevaringssted for eksamensbesvarelser og opplæringsdokumentasjon. Oppbeva-

ringsforholdene skal være slik at dokumentene holdes i god stand i oppbevaringstidsrommet angitt i 147.A.125. 

Oppvaringssteder og kontorlokaler kan kombineres, forutsatt tilstrekkelig sikkerhet. 

i) Det skal stilles til rådighet et bibliotek med alt teknisk materiell som er relevant for omfanget av og nivået for 

den opplæringen som gjennomføres. 

147.A.105 Krav til personell 

a) Organisasjonen skal utnevne en ansvarlig leder med overordnet myndighet til å sikre at alle opplærings-

forpliktelser kan finansieres og oppfylles i henhold til den standard som kreves etter denne del. 

b) Det skal oppnevnes en person eller en gruppe personer med ansvar for blant annet å sikre at vedlikeholds-

opplæringsorganisasjonen oppfyller kravene i denne del. Nevnte person eller personer skal stå ansvarlig 

overfor ansvarlig leder. Personen med ansvar for opplæring eller en person fra gruppen av personer kan også 

være ansvarlig leder, forutsatt at vedkommende oppfyller kravene til ansvarlig leder som definert i bokstav a). 

c) Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen skal ansette tilstrekkelig personell til å planlegge/utføre teoretisk og 

praktisk opplæring, avholde teorieksamener og foreta vurderinger av praktisk opplæring i samsvar med 

godkjenningen. 

d) Som unntak fra bokstav c) kan en annen organisasjons personell oppnevnes til å sørge for praktisk opplæring 

og vurdering når denne andre organisasjonen benyttes til å gi praktisk opplæring og vurdering. 

e) Enhver person kan ha hvilken som helst kombinasjon av rollene som instruktør, sensor og vurderings-

ansvarlig, forutsatt at kravene i bokstav f) er oppfylt. 

f) Erfaringen og kvalifikasjonene til instruktører, teorisensorer og vurderingsansvarlige for den praktiske opplærin-

gen skal fastsettes i samsvar med offentliggjorte kriterier eller i samsvar med en prosedyre og en standard som er 

godkjent av vedkommende myndighet. 

g) Teorisensorene og vurderingsansvarlige for den praktiske opplæringen skal være angitt i organisasjonens 

håndbok for godkjenning av slikt personell. 

h) Instruktører og teorisensorer skal minst hver 24. måned gjennomgå opplæring for å oppdateres når det gjelder 

aktuell teknologi, praktiske ferdigheter, menneskelige faktorer og de siste opplæringsmetodene innenfor det 

kunnskapsfeltet det gis opplæring eller eksamen i.  
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147.A.110 Registre over instruktører, sensorer og vurderingsansvarlige 

a) Organisasjonen skal ha et register over alle instruktører, teorisensorer og vurderingsansvarlige for praktisk 

opplæring. Disse registrene skal gjenspeile erfaring og kvalifikasjoner, opplæringshistorikk og eventuell 

senere opplæring som er gjennomgått. 

b) Det skal utarbeides beskrivelser av arbeidsoppgavene til alle instruktører, teorisensorer og vurderings-

ansvarlige for praktisk opplæring. 

147.A.115 Undervisningsutstyr 

a) Hvert klasserom skal ha nødvendig presentasjonsutstyr av en standard som sikrer at elevene lett kan lese 

presentasjonstekster, -tegninger og -diagrammer og figurer fra enhver plass i klasserommet. 

 Presentasjonsutstyret skal omfatte representative simulatorinnretninger som kan gjøre det enklere for elevene 

å forstå emnet der slike innretninger anses som gunstige for slike formål. 

b) Verkstedene og/eller vedlikeholdsanleggene for grunnleggende opplæring omhandlet i 147.A.100 bokstav d) 

må ha alt verktøy og utstyr som er nødvendig for å gjennomføre den godkjente opplæringen i det omfang som 

er godkjent. 

c) Verkstedene og/eller vedlikeholdsanleggene for grunnleggende opplæring omhandlet i 147.A.100 bokstav d) 

må ha nødvendig utvalg av luftfartøyer, motorer, luftfartøydeler og avionikkutstyr. 

d) En organisasjon for luftfartøytypeopplæring som omhandlet i 147.A.100 bokstav e) må ha adgang til den 

relevante luftfartøytypen. Simulatorinnretninger kan brukes dersom slike innretninger sikrer en tilstrekkelig 

opplæringsstandard. 

147.A.120 Materiell for vedlikeholdsopplæring 

a) Eleven skal få utlevert kursmateriell for vedlikeholdsopplæring som skal dekke 

1.  studieplanen for grunnleggende kunnskap angitt i vedlegg III (del 66) for vedlikeholdssertifikatet for den 

relevante kategorien eller underkategorien av luftfartøyer og 

2.  det typekursinnholdet som kreves i vedlegg III (del 66) for den relevante luftfartøytypen og vedlikeholds-

sertifikatet for den gjeldende kategorien eller underkategorien av luftfartøy. 

b) Elevene skal ha tilgang til eksempler på vedlikeholdsdokumentasjon og teknisk informasjon fra biblioteket 

omhandlet i 147.A.100 bokstav i). 

147.A.125 Dokumentasjon 

Organisasjonen skal oppbevare all dokumentasjon om elevopplæring, eksamener og vurderinger i ubegrenset tid. 

147.A.130 Opplæringsprosedyrer og kvalitetssystem 

a) Organisasjonen skal fastsette prosedyrer som kan godtas av vedkommende myndighet for å sikre en behørig 

opplæringsstandard og samsvar med alle relevante krav i denne del. 

b) Organisasjonen skal innføre et kvalitetssikringssystem som omfatter 

1.  en uavhengig revisjonsfunksjon for å overvåke opplæringsstandarder, integritet ved teorieksamener og 

vurderinger av praktisk opplæring, samsvar med prosedyrene og om prosedyrene er tilstrekkelige, og 

2.  et tilbakemeldingssystem for avvik, oppdaget under revisjon, til de ansvarlige personene og i siste instans 

til den ansvarlige lederen nevnt i 147.A.105 bokstav a) for å sikre eventuelle korrigerende tiltak. 

147.A.135 Eksamener 

a) Eksamenspersonellet skal sørge for at alle eksamensspørsmål oppbevares forsvarlig. 

b) Alle elever som blir tatt i fusk på en teorieksamen, eller som er i besittelse av annet materiale knyttet til 

eksamensemnet enn eksamensoppgavene og godkjent dokumentasjon i tilknytning til disse, skal diskvalifiseres 

fra å ta eksamen, og kan ikke gå opp til ny eksamen i minst 12 måneder etter datoen for hendelsen. 

Vedkommende myndighet skal innen én kalendermåned underrettes om alle slike hendelser og motta nærmere 

opplysninger om eventuelle undersøkelser.  
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c) Dersom det oppdages at en sensor under en teorieksamen gir svar på eksamensspørsmål til en elev som eksami-

neres, skal vedkommende diskvalifiseres fra rollen som sensor og eksamenen kjennes ugyldig. Vedkommende 

myndighet skal underrettes om slike hendelser innen én kalendermåned. 

147.A.140 Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok 

a) Organisasjonen skal utarbeide en håndbok til bruk i organisasjonen som beskriver organisasjonen og dens 

prosedyrer og inneholder følgende opplysninger: 

1.  En erklæring undertegnet av ansvarlig leder som bekrefter at vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens 

håndbok og eventuelle tilknyttede håndbøker presiserer hvordan vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen 

oppfyller kravene i denne del, og at den skal følges til enhver tid. 

2.  Tittel og navn på personen(e) oppnevnt i samsvar med 147.A.105 bokstav b). 

3.  Pliktene og ansvaret til personer som er nevnt i nr. 2, herunder hvilke saker de kan ta opp direkte med 

vedkommende myndighet på vegne av vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen. 

4.  En plan for vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen som viser ansvarskjeden for personen(e) omhandlet i 

bokstav a) nr. 2. 

5.  En liste over instruktører, teorisensorer og vurderingsansvarlige for praktisk opplæring. 

6.  En generell beskrivelse av opplærings- og eksamenslokalene på hver adresse angitt i vedlikeholds-

opplæringsorganisasjonens godkjenningssertifikat, og på eventuelle andre steder i henhold til 147.A.145 

bokstav b). 

7.  En liste over vedlikeholdsopplæringskursene som omfattes av godkjenningen. 

8.  Prosedyren for endring av vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok. 

9.  Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens prosedyrer i henhold til 147.A.130 bokstav a). 

10.  Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens kontrollprosedyrer i henhold til 147.A.145 bokstav c), dersom 

den har fullmakt til å gjennomføre opplæring, eksamen og vurderinger på andre steder enn dem som er 

angitt i 147.A.145 bokstav b). 

11.  En liste over andre steder i henhold til 147.A.145 bokstav b). 

12.  Eventuelt en liste over organisasjoner som omhandlet i 147.A.145 bokstav d). 

b) Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok og eventuelle senere endringer skal godkjennes av 

vedkommende myndighet. 

c) Uten hensyn til bokstav b) kan mindre endringer av håndboken godkjennes ved en endringsprosedyre (heretter 

kalt indirekte godkjenning). 

147.A.145 Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens særskilte rettigheter 

a) Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen kan gjennomføre følgende når det er tillatt ifølge og i samsvar med 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok: 

1.  Grunnkurs i henhold til studieplanen i vedlegg III (del 66), eller en del av denne. 

2.  Kurs som gjelder luftfartøytype eller særskilte oppgaver i samsvar med vedlegg III (del 66). 

3.  Eksamener på vegne av vedkommende myndighet, herunder eksamen for elever som ikke har fulgt 

grunnkurset eller opplæringskurset i luftfartøytype hos vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen. 

4.  Utstedelse av sertifikater i samsvar med tillegg III etter at de godkjente grunnkursene eller opplæringskursene 

i luftfartøytype og eksamenene nevnt i bokstav a) nr. 1, 2 og 3 er bestått, alt etter hva som passer.  
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b) Opplæring, teorieksamener og vurderinger av praktisk opplæring kan bare gjennomføres på steder angitt i 

godkjenningssertifikatet og/eller på andre steder angitt i vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok. 

c) Som unntak fra bokstav b) kan vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen gjennomføre opplæring, teorieksamener 

og vurderinger av praktisk opplæring på andre steder enn stedene nevnt i bokstav b), forutsatt at dette skjer i 

samsvar med en kontrollprosedyre angitt i vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok. Disse stedene 

trenger ikke være oppført i vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok. 

d) 1.  Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen kan overdra gjennomføringen av grunnleggende teoretisk opplæring, 

typeopplæring og tilknyttede eksamener til en organisasjon som ikke er en vedlikeholdsopplæ-

ringsorganisasjon bare når denne omfattes av vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens kvalitetssystem. 

2.  Gjennomføring av grunnleggende teoretisk opplæring og eksamener ved underleverandør er begrenset til 

vedlegg III (del 66) tillegg I modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 og 10. 

3.  Gjennomføring av typeopplæring og eksamener ved underleverandør er begrenset til motor- og 

avionikksystemer. 

e) En organisasjon kan ikke godkjennes for gjennomføring av eksamener uten å være godkjent for å drive 

tilsvarende opplæring. 

f) Som unntak fra bokstav e) kan en organisasjon som er godkjent for å tilby opplæring i grunnleggende kunnskap 

eller typeopplæring, også godkjennes for å tilby typeeksamen i de tilfeller der typeopplæring ikke kreves. 

147.A.150 Endringer i vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen 

a) Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen skal underrette vedkommende myndighet om eventuelle forslag til 

organisasjonsendringer som påvirker godkjenningen, før slike endringer finner sted, slik at vedkommende 

myndighet kan fastslå hvorvidt det fortsatt foreligger samsvar med denne del og om nødvendig endre 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens godkjenningssertifikat. 

b) Vedkommende myndighet kan fastsette vilkårene vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen kan drive under  

mens slike endringer pågår, med mindre vedkommende myndighet bestemmer at vedlikeholdsopplæ-

ringsorganisasjonens godkjenning skal oppheves midlertidig. 

c) Dersom vedkommende myndighet ikke underrettes om slike endringer, kan det medføre midlertidig 

oppheving eller tilbakekalling av vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens godkjenningssertifikat tilbakedatert 

til den dato da endringene faktisk ble foretatt. 

147.A.155 Fortsatt gyldighet 

a) En godkjenning skal utstedes for et ubegrenset tidsrom. Den skal fortsette å være gyldig forutsatt at 

1.  organisasjonen fortsatt oppfyller kravene i denne del, i samsvar med bestemmelsene knyttet til 

behandlingen av avvik som angitt i 147.B.130, 

2.  vedkommende myndighet får adgang til organisasjonen for å fastslå om den fortsatt oppfyller kravene i 

denne del, og 

3.  sertifikatet ikke er gitt avkall på eller er tilbakekalt. 

b) Dersom godkjenningen gis avkall på eller tilbakekalles, skal den returneres til vedkommende myndighet. 

147.A.160 Avvik 

a) Med avvik på nivå 1 menes ett eller flere av følgende: 

1.  at det er betydelig mangel på samsvar med eksamensprosessen som vil gjøre eksamenen(e) ugyldig(e),  
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2.  at vedkommende myndighet ikke gis adgang til organisasjonens anlegg i normal arbeidstid etter to 

skriftlige anmodninger, 

3.  at det ikke er en ansvarlig leder, 

4.  at det er betydelig mangel på samsvar med opplæringsprosessen. 

b) Med avvik på nivå 2 menes all annen mangel på samsvar med opplæringsprosessen enn avvik på nivå 1. 

c) Etter å ha blitt underrettet om avvik i samsvar med 147.B.130, skal innehaveren av vedlikeholdsopplæ-

ringsorganisasjonens godkjenning fastsette en plan for korrigerende tiltak og dokumentere korrigerende tiltak 

som vedkommende myndighet finner tilstrekkelige, innen en frist om er avtalt med vedkommende myndighet. 

KAPITTEL C 

GODKJENT GRUNNKURS 

147.A.200 Godkjent grunnkurs 

a) Det godkjente grunnkurset skal bestå av teoretisk opplæring, teorieksamen, praktisk opplæring og en vurdering 

av praktisk opplæring. 

b) Teoridelen skal omfatte emneområdet for et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i en kategori eller 

underkategori som angitt i vedlegg III (del 66). 

c) Teorieksamen skal omfatte et representativt tverrsnitt av emneområdet fra opplæringsdelen omhandlet i 

bokstav b). 

d) Den praktiske opplæringen skal omfatte praktisk bruk av vanlig verktøy/utstyr, demontering/montering av et 

representativt utvalg av luftfartøydeler og deltaking i representative former for vedlikeholdsvirksomhet som 

utføres slik det er relevant for den særlige modulen i del 66 i sin helhet. 

e) Praktisk vurdering skal omfatte den praktiske opplæringen og fastslå om eleven er kompetent til å bruke 

verktøy og utstyr og arbeide i samsvar med vedlikeholdshåndbøkene. 

f) Varigheten av grunnkurs skal være som fastsatt i tillegg I. 

g) Varigheten av konverteringskurs mellom (under)kategorier skal fastsettes ved en vurdering av grunnkursets 

studieplan og de tilknyttede behovene for praktisk opplæring. 

147.A.205 Eksamener i grunnleggende kunnskap 

Eksamener i grunnleggende kunnskap skal 

a) være i samsvar med standarden fastsatt i vedlegg III (del 66), 

b) avholdes uten bruk av opplæringsnotater, 

c) dekke et representativt tverrsnitt av emner fra den særlige opplæringsmodulen fullført i samsvar med 

vedlegg III (del 66). 

147.A.210 Vurdering av praktisk grunnopplæring 

a) Vurdering av praktisk grunnopplæring skal foretas av oppnevnte vurderingsansvarlige i løpet av grunnkurset i 

vedlikehold ved avslutningen av hvert besøk i praksisverkstedene/vedlikeholdsanleggene. 

b) Eleven skal oppnå bestått med hensyn til 147.A.200 bokstav e).  
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KAPITTEL D 

OPPLÆRING I LUFTFARTØYTYPE / SÆRSKILTE OPPGAVER 

147.A.300 Opplæring i luftfartøytype / særskilte oppgaver 

En vedlikeholdsopplæringsorganisasjon skal være godkjent til å utføre opplæring i luftfartøytype og/eller særskilte 

oppgaver i henhold til vedlegg III (del 66), forutsatt at standarden angitt i 66.A.45 er oppfylt. 

147.A.305 Luftfartøytypeeksamener og oppgavevurderinger 

En vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er godkjent i samsvar med 147.A.300 for å gi opplæring i luft-

fartøytyper, skal avholde luftfartøytypeeksamenene eller vurderingene av luftfartøyoppgaver angitt i vedlegg III 

(del 66), forutsatt at standarden for luftfartøytypen og/eller oppgaven angitt i 66.A.45 i vedlegg III (del 66) er oppfylt. 

AVSNITT B 

PROSEDYRER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

KAPITTEL A 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

147.B.05 Virkeområde 

I dette avsnitt fastsettes de administrative kravene som skal overholdes av vedkommende myndigheter med ansvar 

for anvendelsen og håndhevingen av avsnitt A i denne del. 

147.B.10 Vedkommende myndighet 

a)  Alminnelig bestemmelse 

Medlemsstaten skal utpeke en vedkommende myndighet som skal ha ansvar for utstedelse, forlengelse, endring, 

midlertidig oppheving eller tilbakekalling av sertifikater i henhold til dette vedlegg (del 147). Denne vedkommende 

myndigheten skal opprette dokumenterte prosedyrer og organisatorisk struktur. 

b)  Ressurser 

Vedkommende myndighet skal ha det personellet som er nødvendig for å oppfylle kravene i denne del. 

c)  Prosedyrer 

Vedkommende myndighet skal fastsette prosedyrer som i detalj viser hvordan det oppnås samsvar med dette 

vedlegg (del 147). 

Prosedyrene skal gjennomgås og endres for å sikre kontinuerlig samsvar. 

d)  Kvalifikasjoner og opplæring 

Alt personell som deltar i godkjenninger i tilknytning til dette vedlegg, må 

1.  være behørig kvalifisert og ha all den kunnskap, erfaring og opplæring som er nødvendig for å utføre de 

oppgavene de har fått tildelt, 

2.  ha fått opplæring og videreopplæring i vedlegg III (del 66) og vedlegg IV (del 147) dersom dette er relevant, 

herunder dets tilsiktede betydning og standard. 

147.B.20 Oppbevaring av dokumentasjon 

a) Vedkommende myndighet skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som på en hensiktsmessig 

måte gjør det mulig å spore prosessen med å utstede, fornye, forlenge, endre, midlertidig oppheve eller tilbakekalle 

hver enkelt godkjenning.  
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b) Arkivet for tilsyn med vedlikeholdsopplæringsorganisasjoner skal minst inneholde 

1.  søknaden om godkjenning av organisasjonen, 

2.  organisasjonens godkjenningssertifikat, med eventuelle endringer, 

3.  en kopi av revisjonsprogrammet med en liste over datoer for planlagte og utførte revisjoner, 

4.  dokumentasjon om løpende tilsyn, herunder alle revisjonsrapporter, 

5.  kopier av all relevant korrespondanse, 

6.  nærmere opplysninger om eventuelle unntak og håndhevingstiltak, 

7.  eventuelle rapporter fra andre vedkommende myndigheter knyttet til tilsynet med organisasjonen, 

8.  organisasjonens håndbok og endringer. 

c) Oppbevaringstiden for dokumentasjonen omhandlet i bokstav b) skal være minst fire år. 

147.B.25 Unntak 

a) Vedkommende myndighet kan unnta en skole under et statlig utdanningsdepartement fra å 

1.  være en organisasjon som angitt i 147.A.10, 

2.  ha en ansvarlig leder, forutsatt at departementet oppnevner en overordnet person som skal lede 

opplæringsorganisasjonen, og at vedkommende har et tilstrekkelig stort budsjett til å drive organisasjonen etter 

standarden i dette vedlegg (del 147), 

3.  ha en uavhengig revisjon som ledd i sitt kvalitetssikringssystem, forutsatt at departementet har et uavhengig 

skoleinspektorat som inspiserer vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen med den hyppighet som kreves etter 

denne del. 

b) Alle unntak som gis i samsvar med artikkel 14 nr. 4 i forordning (EF) nr. 216/2008, skal registreres og oppbevares 

av vedkommende myndighet. 

KAPITTEL B 

UTSTEDELSE AV GODKJENNING 

I dette kapittel fastsettes kravene til utstedelse eller endring av godkjenning som vedlikeholdsopplæringsorganisasjon. 

147.B.110 Prosedyre for godkjenning og endringer av godkjenningen 

a) Når vedkommende myndighet mottar en søknad, skal den 

1.  gjennomgå vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok og 

2.  kontrollere om organisasjonen oppfyller kravet i vedlegg IV (del 147). 

b) Alle fastslåtte avvik skal registreres og meddeles søkeren skriftlig. 

c) Alle avvik skal utbedres i samsvar med 147.B.130 før godkjenningen utstedes. 

d) Referansenummeret skal påføres godkjenningssertifikatet på en måte som er angitt av Byrået. 

147.B.120 Prosedyre for fortsatt gyldighet 

a) Hver organisasjon skal gjennomgå en fullstendig revisjon med hensyn til samsvar med dette vedlegg (del 147) 

med tidsintervaller som ikke overstiger 24 måneder. Revisjonen skal omfatte tilsyn med minst ett 

opplæringskurs og én eksamen avholdt av vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen. 

b) Avvik skal behandles i samsvar med 147.B.130. 
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147.B.125 Godkjenningssertifikat for vedlikeholdsopplæringsorganisasjon 

Formatet for vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens godkjenningssertifikat skal være som angitt i tillegg II. 

147.B.130 Avvik 

a) Dersom et eventuelt avvik på nivå 1 ikke utbedres innen tre dager etter skriftlig underretning, skal dette 

medføre at vedkommende myndighet helt eller delvis tilbakekaller, midlertidig opphever eller begrenser 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens godkjenning. 

b) Vedkommende myndighet skal treffe tiltak for helt eller delvis å tilbakekalle, begrense eller midlertidig oppheve 

godkjenningen dersom fristen vedkommende myndighet har fastsatt for avvik på nivå 2, ikke overholdes. 

KAPITTEL C 

TILBAKEKALLING, MIDLERTIDIG OPPHEVING OG BEGRENSNING AV EN VEDLIKEHOLDSOPPLÆRINGSORGANISASJONS 

GODKJENNING 

147.B.200 Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjons god-

kjenning 

Vedkommende myndighet skal 

a) midlertidig oppheve en godkjenning ved skjellig grunn til mistanke om en mulig sikkerhetsrisiko, eller 

b) midlertidig oppheve, tilbakekalle eller begrense en godkjenning i henhold til 147.B.130. 

 _____  
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Tillegg I 

Grunnkursets varighet 

Varigheten av et fullstendig grunnkurs skal minst være som følger: 

Grunnkurs Varighet (i timer) Andel teoriundervisning (i %) 

A1 800 30–35 

A2 650 30–35 

A3 800 30–35 

A4 800 30–35 

B1.1 2400 50–60 

B1.2 2000 50–60 

B1.3 2400 50–60 

B1.4 2400 50–60 

B2 2400 50–60 

B3 1000 50–60 
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Tillegg II 

Godkjenning av vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som fastsatt i vedlegg IV (Del 147) — EASA-skjema 11 

Side 1 av 2 

[MEDLEMSSTAT(*)] 

Medlemsstat i Den europeiske union(**) 

GODKJENNINGSSERTIFIKAT FOR ORGANISASJON FOR VEDLIKEHOLDSOPPLÆRING OG EKSAMEN 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)] 147. [XXXX] 

I henhold til gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 og 

på vilkårene nedenfor sertifiserer [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] herved 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

som vedlikeholdsopplæringsorganisasjon i samsvar med avsnitt A i vedlegg IV (del 147) til forordning (EF) nr. 2042/2003 til å gi 

opplæring og avholde eksamener oppført i vedlagte fortegnelse over godkjenninger, og til å utstede tilhørende sertifikater til 

elever ved bruk av ovennevnte referanser. 

VILKÅR: 

1. Denne godkjenningen er begrenset til det som er angitt i avsnittet om arbeidsomfang i vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens 

godkjente håndbok nevnt i avsnitt A i vedlegg IV (del 147). 

2. Denne godkjenningen krever samsvar med prosedyrene angitt i vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens godkjente håndbok. 

3. Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen oppfyller kravene i vedlegg IV 

(del 147) til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

4. Forutsatt at ovennevnte vilkår er oppfylt, har denne godkjenningen ubegrenset varighet, med mindre godkjenningen tidligere er 

gitt avkall på, erstattet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

Dato for første utstedelse:  ............................................................................................................................................................  

Dato for denne revisjonen:  ...........................................................................................................................................................  

Revisjonsnr.:  ................................................................................................................................................................................  

Underskrift:  ...................................................................................................................................................................................  

For vedkommende myndighet: [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] 

EASA-skjema 11 utgave 3 

  

(*)  eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU eller EASA.  
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Side 2 av 2 

FORTEGNELSE OVER GODKJENNINGER FOR ORGANISASJONER FOR VEDLIKEHOLDSOPPLÆRING OG 

EKSAMENER 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)] 147.[XXXX] 

Organisasjon: [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

KLASSE SERTFIKATKATEGORI BEGRENSNING 

GRUNNLEG-

GENDE(**) 

B1(**) TB1.1(**) FLY MED TURBINMOTOR(**) 

TB1.2(**) FLY MED STEMPELMOTOR(**) 

TB1.3(**) HELIKOPTRE MED TURBINMOTOR(**) 

TB1.4(**) HELIKOPTRE MED STEMPELMOTOR(**) 

B2(**) TB2(**) AVIONIKK(**) 

B3(**) TB3(**) FLY UTEN TRYKKABIN MED STEMPELMOTOR OG 

MTOM PÅ HØYST 2 000 KG(**) 

A(**) TA.1(**) FLY MED TURBINMOTOR(**) 

TA.2(**) FLY MED STEMPELMOTOR(**) 

TA.3(**) HELIKOPTRE MED TURBINMOTOR(**) 

TA.4(**) HELIKOPTRE MED STEMPELMOTOR(**) 

TYPE/ 

OPPGAVE(**) 

C(**) T4(**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE](***) 

 B1(**) T1(**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE](***) 

 B2(**) T2(**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE](***) 

 A(**) T3(**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE](***) 

Denne godkjenningen er begrenset til den opplæring og de eksamener som er angitt i avsnittet om arbeidsomfang i vedlikeholds-

opplæringsorganisasjonens godkjente håndbok. 

Referanse til vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok:  ...................................................................................................  

Dato for første utstedelse:  .............................................................................................................................................................  

Dato for siste godkjente revisjon:  ...................................   Revisjonsnr.:  ......................................................................................  

Underskrift:  ....................................................................................................................................................................................  

For vedkommende myndighet: [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] 

EASA-skjema 11 utgave 3 

 ____  

  

(*)  eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Stryk det som organisasjonen ikke er godkjent for. 

(***)  Fyll ut med relevant rettighet og begrensning. 
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Tillegg III 

Kursbevis nevnt i vedlegg IV (Del 147) — EASA-skjema 148 og 149 

1. Grunnkurs/Eksamen 

Nedenstående mal for kursbeviset for grunnkurs i henhold til del 147 skal brukes som bevis på at enten grunnkurs, 

grunnleggende eksamen eller både grunnkurs og grunnleggende eksamener er fullført. 

Kursbeviset skal klart angi hver enkelt moduleksamen som er bestått, etter dato, samt den tilhørende utgaven av tillegg I til 

vedlegg III (del 66). 

Side 1 av 1 

KURSBEVIS 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].147.[XXXX].[YYYYY] 

Dette kursbeviset er utstedt til 

[NAVN] 

[FØDSELSDATO OG -STED] 

Av 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)] 147.[XXX] 

en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som har godkjenning til å gjennomføre opplæring og avholde eksamener som er oppført i 

dens fortegnelse over godkjenninger i samsvar med vedlegg IV (del 147) til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

Dette beviset bekrefter at ovennevnte person enten har bestått godkjent grunnkurs(**) eller grunnleggende eksamen(**) som angitt 

under, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003, i 

gjeldende utgave. 

[GRUNNKURS(**)] eller/og [GRUNNLEGGENDE EKSAMEN(**)] 

[FORTEGNELSE OVER MODULER I HENHOLD TIL DEL 66/DATO FOR BESTÅTT EKSAMEN] 

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

Underskrift:  ...................................................................................................................................................................................  

For: [SELSKAPETS NAVN] 

EASA-skjema 148 utgave 1 

  

(*)  eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Stryk det som ikke passer. 
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2. Typeopplæring/Eksamen 

Nedenstående mal for kursbevis for typeopplæring i henhold til del 147 skal brukes for å bekrefte at de teoretiske delene, de 

praktiske delene eller både de teoretiske og de praktiske delene av typeopplæringskurset er fullført. 

Det skal framgå av kursbeviset hvilken kombinasjon av flyskrog/motor opplæringen gjaldt. 

Uaktuelle referanser skal slettes, og i kurstypefeltet skal det angis om opplæringen omfattet bare teoretiske deler eller bare 

praktiske deler, eller både teoretiske og praktiske deler. 

Det skal klart framgå av kursbeviset hvorvidt det dreier seg om et fullstendig kurs eller et delkurs (f.eks. et kurs i flyskrog, 

motor eller avionikk / elektriske systemer) eller et kurs om ulikheter basert på søkerens tidligere erfaring, f.eks. A340- 

(CFM)-kurs for A320-teknikere. Dersom kurset ikke er fullstendig, skal kursbeviset angi hvorvidt grensesnittområdet er 

dekket eller ikke. 

Side 1 av 1 

KURSBEVIS 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)] 147. [XXXX]. [YYYY] 

Dette kursbeviset er utstedt til 

[NAVN] 

[FØDSELSDATO OG -STED] 

Av 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)] 147. [XXXX] 

en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som har godkjenning til å gjennomføre opplæring og avholde eksamener som er oppført 

i dens fortegnelse over godkjenninger i samsvar med vedlegg IV (del 147) til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

Dette beviset bekrefter at ovennevnte person har bestått de teoretiske(**) og/eller praktiske delene(**) av det godkjente typeopplæ-

ringskurset angitt under, og eksamenene i den forbindelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 

og kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003, i gjeldende utgave. 

[LUFTFARTØYTYPEKURS(**)] 

[START- og SLUTTDATO] 

[ANGI DE TEORETISKE ELLER PRAKTISKE DELENE] 

og/eller 

[LUFTFARTØYTYPEEKSAMEN(**)] 

[SLUTTDATO] 

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

Underskrift:  ....................................................................................................................................................................................  

For: [SELSKAPETS NAVN] 

EASA-skjema 149 utgave 1 

[...] 

 ____  

  

(*)  eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Stryk det som ikke passer. 
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VEDLEGG V 

Opphevet forordning med liste over påfølgende endringer 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 (EUT L 315 av 28.11.2003, s. 1) 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 707/2006 (EUT L 122 av 9.5.2006, s. 17) 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 376/2007 (EUT L 94 av 4.4.2007, s. 18) 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1056/2008 (EUT L 283 av 28.10.2008, s. 5) 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 127/2010 EUT L 40 av 13.2.2010, s. 4) 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 962/2010 (EUT L 281 av 27.10.2010, s. 78) 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1149/2011 (EUT L 298 av 16.11.2011, s. 1) 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 593/2012 (EUT L 176 av 6.7.2012, s. 38) 

 _____  
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VEDLEGG VI 

Sammenligningstabell 

Forordning (EF) nr. 2042/2003 Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 Artikkel 2 

Artikkel 3 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 3 nr. 1, 2 og 3 

Artikkel 3 nr. 4 — 

Artikkel 4 Artikkel 4 

Artikkel 5 Artikkel 5 

Artikkel 6 Artikkel 6 

— Artikkel 7 

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 7 nr. 2 — 

Artikkel 7 nr. 3 innledende tekst Artikkel 8 nr. 2 innledende tekst 

Artikkel 7 nr. 3 bokstav a)–g) — 

Artikkel 7 nr. 3 bokstav h) Artikkel 8 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 7 nr. 3 bokstav i) Artikkel 8 nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 7 nr. 4 — 

Artikkel 7 nr. 5 Artikkel 8 nr. 3 

Artikkel 7 nr. 6 — 

Artikkel 7 nr. 7 — 

Artikkel 7 nr. 8 Artikkel 8 nr. 4 

Artikkel 7 nr. 9 Artikkel 8 nr. 5 

Artikkel 8 Artikkel 9 

Vedlegg I Vedlegg I 

Vedlegg II Vedlegg II 

Vedlegg III Vedlegg III 

Vedlegg IV Vedlegg IV 

— Vedlegg V 

— Vedlegg VI 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1028/2014 

av 26. september 2014 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 om fastsettelse av krav til ytelse og 

samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen)(1), særlig artikkel 3 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011(2) fastsettes kravene til de systemer som bidrar til å 

frambringe overvåkingsdata for å sikre harmonisering av ytelse, samvirkingsevne og effektivitet for disse systemer i Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring og for sivil-militær koordinering. 

2) For å kunne utstyre nye luftfartøyer med nytt utstyr må operatørene ha tilgang til de nødvendige utstyrsspesifikasjonene 

minst 24 måneder før planlagt bruksdato. De relevante sertifiseringsspesifikasjonene ble imidlertid vedtatt av Det 

europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) først i desember 2013. Dette innebærer at det ikke er mulig for operatørene å 

utstyre nye luftfartøyer med de nye funksjonene ADS-B Out og modus S Enhanced innen 8. januar 2015. 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 bør derfor endres for å gi de berørte operatørene tilstrekkelig ekstra tid 

for dette formål. 

3) Forsinkelser med hensyn til sertifisering og tilgang til nødvendig utstyr samt begrenset industriell kapasitet for å utstyre 

luftfartøyer, forvansker ettermonteringen av den eksisterende flåten. En rekke luftfartøyer, hovedsakelig til 

transatlantiske flyginger, skal dessuten utstyres med ADS-B Out-funksjonen innen 1. januar 2020 ifølge krav fra De 

forente staters føderale luftfartsmyndighet (FAA). Datoen for ettermontering av ADS-B Out og modus S Enhanced bør 

derfor utsettes og tilpasses fristen for FAAs ADS-B-krav. 

4) Operatører av statlige luftfartøyer bør dra fordel av de samme utsatte gjennomføringsdatoer som andre luftfartøy-

operatører. Fristen for ettermontering av de nye funksjonene ADS-B Out og modus S Enhanced for statlige luftfartøyer 

bør derfor forlenges. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom nedsatt ved artikkel 5 

i forordning (EF) nr. 549/2004 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Operatørene skal sikre at 

a) luftfartøyer som utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2 med et eget luftdyktighetsbevis som ble utstedt for 

første gang 8. januar 2015 eller senere, er utstyrt med SSR-transpondere som har den kapasitet som er angitt i del A 

i vedlegg II,  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 30.9.2014, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

4.8.2016, s. 66. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av 

Det felles europeiske luftrom (EUT L 305 av 23.11.2011, s. 35). 
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b) luftfartøyer med en største sertifiserte startmasse på over 5 700 kg eller med høyeste faktiske flygehastighet i 

marsjhøyde over 250 knop, luftfartøyer som utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2 med et eget 

luftdyktighetsbevis som ble utstedt for første gang 8. juni 2016 eller senere, er utstyrt med SSR-transpondere som i 

tillegg til den kapasitet som er angitt i del A i vedlegg II, er utstyrt med den kapasitet som er angitt i del B i nevnte 

vedlegg, 

c) luftfartøyer med faste vinger med en største sertifiserte startmasse på over 5 700 kg eller med høyeste faktiske 

flygehastighet i marsjhøyde over 250 knop, luftfartøyer som utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2 med et 

eget luftdyktighetsbevis som ble utstedt for første gang 8. juni 2016 eller senere, er utstyrt med SSR-transpondere 

som i tillegg til den kapasitet som er angitt i del A i vedlegg II, er utstyrt med den kapasitet som er angitt i del C i 

nevnte vedlegg.» 

b) Nr. 5 skal lyde: 

«5. Operatørene skal sikre at 

a) luftfartøyer som utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2, med et eget luftdyktighetsbevis som ble utstedt for 

første gang før 8. januar 2015, senest 7. desember 2017 er utstyrt med SSR-transpondere som har den kapasitet som 

er angitt i del A i vedlegg II, 

b) luftfartøyer med faste vinger med en største sertifiserte startmasse på over 5 700 kg eller med høyeste faktiske 

flygehastighet i marsjhøyde over 250 knop, luftfartøyer som utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2 med et 

eget luftdyktighetsbevis som ble utstedt for første gang før 8. juni 2016, senest 7. juni 2020 er utstyrt med SSR-

transpondere som i tillegg til den kapasitet som er angitt i del A i vedlegg II, er utstyrt med den kapasitet som er 

angitt i del B i nevnte vedlegg, 

c) luftfartøyer med faste vinger med en største sertifiserte startmasse på over 5 700 kg eller med høyeste faktiske 

flygehastighet i marsjhøyde over 250 knop, luftfartøyer som utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2 med et 

eget luftdyktighetsbevis som ble utstedt for første gang før 8. juni 2016, senest 7. juni 2020 er utstyrt med SSR-

transpondere som i tillegg til den kapasitet som er angitt i del A i vedlegg II, er utstyrt med den kapasitet som er 

angitt i del C i nevnte vedlegg.» 

2) I artikkel 8 skal nr. 2 lyde: 

 «2. Medlemsstatene skal sikre at statlige luftfartøyer beregnet på transport med en største sertifiserte startmasse på over 

5 700 kg eller med høyeste faktiske flygehastighet i marsjhøyde over 250 knop, som utfører flygingene nevnt i artikkel 2  

nr. 2, senest 7. juni 2020 er utstyrt med SSR-transpondere som i tillegg til kapasiteten angitt i del A i vedlegg II, har 

kapasiteten angitt i del B og del C i nevnte vedlegg.» 

3) I artikkel 14 skal nr. 1 lyde: 

 «1. Særskilte luftfartøytyper med et luftdyktighetsbevis som første gang ble utstedt før 8. juni 2016, med en største 

sertifiserte startmasse på over 5 700 kg eller med høyeste faktiske flygehastighet i marsjhøyde over 250 knop, som det ikke 

finnes fullstendige opplysninger for i del C i vedlegg II i en databuss om bord på luftfartøyet, kan fritas fra å overholde 

kravene i artikkel 5 nr. 5 bokstav c).» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 26. september 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 970/2014 

av 12. september 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 677/2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler 

for opprettelse av et felles europeisk luftrom (rammeforordningen)(1), særlig artikkel 11, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det 

felles europeiske luftrom («luftromsforordningen»)(2), særlig artikkel 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 551/2004 skal målet for nettverksfunksjonene være å forbedre den generelle ytelsen til 

ATM-nettverket og støtte initiativer på nasjonalt plan og innenfor den funksjonelle luftromsblokken. 

2) I henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011(3) skulle Kommisjonen innen 31. desember 2013 gjennomgå 

virkningen av nettverksfunksjonene, og da ta behørig hensyn til referanseperiodene for ytelsesordningen. En første 

gjennomgåelse understreket behovet for forbedring av de tilknyttede rammereglene på noen områder, særlig 

nettverksforvalterens oppgaver, styring og budsjett samt forbindelser med tredjestater. 

3) Nettverksforvalterens oppgaver krever et flerårig arbeidsprogram og et tilknyttet budsjett, samarbeidsavtaler mellom 

nettverksforvalteren og innføringsforvalteren samt ekstraordinære tiltak for å identifisere sikkerhetsrisikoer i nettverket. 

Det bør derfor treffes hensiktsmessige tiltak i denne forbindelse. 

4) Det bør tas behørig hensyn til de strategiske målene for strategiplanen for nettverket i virksomhetsplanene fra 

driftsmessig berørte parter. Framgangsmåten for å vedta denne planen bør også avklares. 

5) Driftsmessig berørte parters bedriftsledelse bør rådgi nettverksstyret om driftsmessige forhold. 

6) Nettverksstyret bør endelig fastsette nettverksforvalterens flerårige arbeidsprogram og ytelsesplanen for nettverket, på 

grunnlag av utkastene som nettverksforvalteren har utarbeidet. Ytelsesplanen for nettverket skal deretter oversendes 

Kommisjonen, i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013(4). Nettverksstyret bør også 

avgi en uttalelse om tilleggsfunksjoner som kan betros nettverksforvalteren, og om samarbeidsavtaler med tredjestater. 

7) For å kunne redusere virkningen av en nettverkskrise bør Den europeiske enhet for koordinering av kriser i luftfarten 

(EACCC) samarbeide tett med et nettverk av nasjonale kontaktorganer, og gjennomføre kriseøvelser for å foregripe en 

nettverkskrise i sanntid. 

8) Nettverksforvalterens budsjett bør være slik at det gjør det mulig for nettverksforvalteren å nå de målene som er 

identifisert i ytelsesordningen og å gjennomføre arbeidsprogrammet. Budsjettet bør være atskilt fra det øvrige budsjettet 

til organet som er utpekt til å opptre som nettverksforvalter, når dette organet utøver annen virksomhet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 13.9.2014, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

4.8.2016, s. 67. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 

(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) 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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9) Forordning (EU) nr. 677/2011 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom nedsatt ved artikkel 5 

i forordning (EF) nr. 549/2004 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 677/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav i) skal lyde: 

«i) støtte de ulike driftsmessig berørte parter i oppfyllelsen av de forpliktelsene som er pålagt dem i forbindelse med 

innføringen av systemene og framgangsmåtene for lufttrafikkstyring og/eller flysikringstjenester (ATM/ANS) i 

samsvar med den europeiske ATM-hovedplanen, særlig de felles prosjektene angitt i artikkel 15a nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004(*) 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester i Det 

felles europeiske luftrom (tjenesteytingsforordningen)(EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10).» 

b) Nye bokstaver l)–q) skal lyde: 

«l) utarbeide og ajourføre et arbeidsprogram og et tilknyttet budsjett med en flerårig dimensjon, 

m) bidra til innføring av SESAR i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013(*), 

særlig artikkel 9 nr. 7 bokstav a), 

n) gjennomføre arbeidsprogrammet og det årlige budsjettet, 

o) utarbeide en ytelsesplan for nettverket i samsvar med artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013, 

p) identifisere driftsmessige sikkerhetsrisikoer på nettverksplan og vurdere den tilknyttede sikkerhetsrisikoen for 

nettverket, 

q) utstyre Kommisjonen med et varslings- og alarmsystem, basert på analysen av reiseplaner, for å overvåke samsvar 

med driftsforbud som er pålagt luftfartsselskaper i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2111/2005(**) og/eller med andre sikkerhetstiltak. 

  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013 av 3. mai 2013 om definisjon av felles prosjekter, 

fastsettelse av en styringsordning og identifisering av stimuleringstiltak som støtter gjennomføringen av den 

europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring (EUT L 123 av 4.5.2013, s. 1). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en 

fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og om informasjon til lufttransport-

passasjerer om identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF 

(EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15).» 

2) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Strategiplanen for nettverket skal baseres på den veiledende malen i vedlegg IV. Den skal vedtas av Kommisjonen 

i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) nr. 549/2004, etter at nettverksstyret har påtegnet utkastet til 

strategiplan for nettverket.» 

b)  Nytt nr. 5 skal lyde: 

«5.  Driftsmessig berørte parter skal ta behørig hensyn til strategiplanen for nettverket.» 

3) I artikkel 14 nr. 1 skal nytt punktum lyde: 

«En arbeidsgruppe som består av driftsmessig berørte parters driftsledelse og/eller representanter for tilsvarende sammen-

slutninger, skal nedsettes for å yte nettverksstyret driftsmessig rådgivning.»  
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4) I artikkel 16 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav a) skal lyde: 

«a) påtegne utkastet til strategiplan for nettverket,» 

ii) I nr. 1 skal nye bokstaver lyde: 

«o) godkjenne arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav l) og overvåke gjennomføringen av det, 

p) godkjenne ytelsesplanen for nettverket nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav o), 

q) avgi en uttalelse om eventuelle tilleggsfunksjoner som kan tilskrives nettverksforvalteren ved anvendelse av 

artikkel 6 nr. 3 eller artikkel 6 nr. 4 bokstav c) i forordning (EF) nr. 551/2004, 

r) godkjenne samarbeidavtalene nevnt i artikkel 22.» 

b) Nr. 8 skal lyde: 

«8. Beslutningene nevnt i nr. 1 bokstav a)–d), g), i), l) og m) samt o)–r) skal vedtas av nettverksstyret med simpelt 

flertall av dets medlemmer.» 

5) I artikkel 18 skal nr. 2 lyde: 

«2. De faste medlemmene av EACCC skal bestå av én representant for den medlemsstaten som har formannskapet i 

Rådet, Kommisjonen, Byrået, Eurocontrol, nettverksforvalteren, militære myndigheter, yterne av flysikringstjenester, 

lufthavnene og luftromsbrukerne.» 

6) I artikkel 19 nr. 2 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav b) skal lyde: 

«b) støtte aktiveringen og samordningen av beredskapsplaner på medlemsstatsplan, særlig gjennom et nettverk av 

nasjonale kontaktorganer,» 

b) ny bokstav skal lyde: 

«f) tilrettelegge, forenkle og/eller gjennomføre et avtalt program for kriseøvelser som omfatter medlemsstater og 

driftsmessig berørte parter, for å foregripe en nettverkskrise i sanntid.» 

7) Artikkel 22 skal lyde: 

«Artikkel 22 

Forbindelser med tredjestater 

1. Tredjestater kan sammen med sine driftsmessig berørte parter delta i nettverksforvalterens arbeid. 

2. Nettverksforvalteren kan, når det har en direkte innvirkning på nettverkets ytelse, inngå samarbeidsavtaler med ytere 

av flysikringstjenester som er etablert i andre tredjestater enn dem som er definert i artikkel 2 nr. 21 innenfor regionene 

ICAO EUR og AFI. 

3. For å kunne utføre ATFM-funksjonen nevnt i artikkel 3 nr. 5 på en bedre måte kan nettverksforvalteren, når det har 

en direkte innvirkning på nettverkets ytelse, også inngå samarbeidsavtaler med ytere av flysikringstjenester i andre regioner 

enn ICAO EUR og AFI, i den grad samarbeidet er direkte knyttet til å forbedre nettverkets ytelse.» 

8) Artikkel 23 skal lyde: 

«Artikkel 23 

Finansiering og nettverksforvalterens budsjett 

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å finansiere nettverksfunksjonene nettverksforvalteren er 

pålagt på grunnlag av flysikringsavgifter. Nettverksforvalteren skal fastsette sine kostnader på en klar og åpen måte. 
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2. Nettverksforvalterens budsjett skal særlig 

a) være tilstrekkelig til at nettverksforvalteren skal kunne nå ytelsesmålene i samsvar med artikkel 6 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 390/2013, 

b) være tilstrekkelig til at nettverksforvalteren skal kunne gjennomføre arbeidsprogrammet som nevnt i artikkel 4 nr. 1 

bokstav l) i denne forordning, 

c) angis i atskilte regnskaper der det organet som er utpekt til å opptre som nettverksforvalter, utøver annen virksomhet 

enn den som er nevnt i artikkel 4. 

3. Dersom budsjettet for det inneværende året ikke godkjennes, skal nettverksforvalteren treffe egnede tiltak for å sikre 

beredskapsordninger for nettverksfunksjonenes kontinuitet.» 

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 12. september 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1318/2014 

av 11. desember 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper 

som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en 

fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om 

identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006(2) ble fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt 

driftsforbud i Unionen, omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005, 

opprettet. 

2) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2111/2005 har visse medlemsstater samt Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå («EASA») underrettet Kommisjonen om opplysninger som er relevante for ajourføringen av nevnte 

liste. Relevante opplysninger er også oversendt av visse tredjestater. På grunnlag av disse opplysningene bør felles-

skapslisten ajourføres. 

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfartsselskaper direkte eller gjennom myndighetene som har ansvar for 

regelverksbasert tilsyn med dem, om de vesentlige fakta og årsaker som ville bli lagt til grunn for en beslutning om å 

pålegge dem driftsforbud i Unionen eller endre vilkårene i et driftsforbud for et luftfartsselskap som er oppført på 

fellesskapslisten. 

4) Kommisjonen har gitt berørte luftfartsselskaper mulighet til å gjennomgå dokumentene framlagt av medlemsstatene, 

inngi skriftlige merknader og gi Kommisjonen og komiteen nedsatt ved rådsforordning (EØF) nr.  3922/1991 

(«Flysikkerhetskomiteen»)(3) en muntlig redegjørelse. 

5) Flysikkerhetskomiteen har mottatt ajourførte opplysninger fra Kommisjonen om felles samråd, innenfor rammen av 

forordning (EF) nr. 2111/2005 og dens gjennomføringsforordning (EF) nr. 473/2006(4), som pågår med vedkommende 

myndigheter og luftfartsselskaper i statene Angola, Botswana, Georgia, Republikken Guinea, India, Indonesia, Kasakh-

stan, Republikken Kirgisistan, Libanon, Libya, Madagaskar, Den islamske republikk Mauritania, Mosambik, Nepal, 

Filippinene, São Tomé og Príncipe, Sudan og Zambia. Flysikkerhetskomiteen har også mottatt opplysninger fra Kommi-

sjonen om Afghanistan, Ghana, Iran og Nord-Korea. Flysikkerhetskomiteen har også mottatt ajourførte opplysninger fra 

Kommisjonen om faglige samråd med Den russiske føderasjon. 

6) Flysikkerhetskomiteen har hørt redegjørelser fra EASA om resultatene av revisjonsrapportanalysen utført av Den 

internasjonale organisasjon for sivil luftfart («ICAO») innenfor rammen av ICAOs program for sikkerhetstilsyn 

(USOAP). Medlemsstatene ble oppfordret til å prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som har fått lisens 

i stater der ICAO har påvist alvorlige sikkerhetsproblemer, eller der EASA har konkludert med betydelige svakheter i 

sikkerhetstilsynsordningen. I tillegg til de samråd som Kommisjonen har gjennomført i henhold til forordning (EF) 

nr. 2111/2005, vil prioritering av inspeksjoner på bakken gjøre det mulig å framskaffe ytterligere opplysninger om 

sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som har lisens i nevnte stater.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 355 av 12.12.2014, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

4.8.2016, s. 68. 

(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 84 av 23.3.2006, s. 14.) 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 3922/1991 av 16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil 

luftfart (EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4.) 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 av 22. mars 2006 om fastsettelse av gjennomføringsregler for fellesskapslisten omhandlet i 

kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet 

(EUT L 84 av 23.3.2006, s. 8). 

2019/EØS/77/60 
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7) Flysikkerhetskomiteen har hørt redegjørelser fra EASA om resultatene av analysen av inspeksjoner på bakken utført 

innenfor rammen av programmet for sikkerhetsvurdering av utenlandske luftfartøyer («SAFA») i samsvar med 

kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(1). 

8) Flysikkerhetskomiteen har også hørt redegjørelser fra EASA om faglige bistandsprosjekter gjennomført i stater som 

berøres av tiltak eller overvåking i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. Komiteen er blitt underrettet om EASAs 

planer, og om anmodninger om ytterligere faglig bistand og samarbeid for å bedre sivile luftfartsmyndigheters admini-

strative og faglige kapasitet med sikte på å bidra til å løse situasjoner der gjeldende internasjonale standarder ikke er 

overholdt. Medlemsstatene ble også oppfordret til å svare bilateralt på nevnte anmodninger og samordne med Kommi-

sjonen og EASA. I den forbindelse understreket Kommisjonen nytten av å gi opplysninger til den internasjonale 

luftfartssektoren, særlig gjennom ICAOs SCAN-database, om faglig bistand som Unionen og dens medlemsstater yter 

for å bedre flysikkerheten verden over. 

9) Flysikkerhetskomiteen har også hørt en redegjørelse fra Eurocontrol der det ble gitt ajourførte opplysninger om 

status for SAFAs alarmfunksjon og om aktuell statistikk over varselmeldinger for luftfartsselskaper som er 

underlagt driftsforbud. 

Luftfartsselskaper i Unionen 

10) Som følge av EASAs analyse av opplysninger fra inspeksjoner på bakken utført på luftfartøyer fra luftfartsselskaper i 

Unionen eller fra standardiseringsinspeksjoner utført av EASA, samt særlige inspeksjoner og tilsyn utført av nasjonale 

luftfartsmyndigheter, har flere medlemsstater truffet visse håndhevingstiltak og underrettet Kommisjonen og 

Flysikkerhetskomiteen om disse. Hellas har opplyst at den sivile luftfartsmyndigheten i Hellas har utført inspeksjoner på 

Gain Jet Aviation og Skygreece Airlines. Ingen større problemer ble påvist under tilleggsinspeksjonene. 

11) Medlemsstatene gjentok at de er villige til å treffe nødvendige tiltak dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle 

tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer fordi EU-luftfartsselskaper ikke overholder relevante sik-

kerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Angola 

12) Ved forordning (EF) nr. 474/2006, endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1197/2011(2), gis 

TAAG Angolan Airlines, sertifisert i Angola, driftstillatelse i Unionen for fire luftfartøyer av typen Boeing 737-700 

med registreringsmerke D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH og D2- TBJ, tre luftfartøyer av typen Boeing 777-200 med 

registreringsmerke D2-TED, D2-TEE og D2-TEF og to luftfartøyer av typen Boeing 777-300 med regist-

reringsmerke D2-TEG og D2-TEH. 

13) TAAG Angolan Airlines framla 21. november 2014, gjennom vedkommende myndighet i Angola («INAVIC»), en 

anmodning om at et nytt luftfartøy av typen Boeing 777-300 tilføyes i vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006. Det er 

imidlertid vedvarende vanskeligheter med å opprette og opprettholde regelmessig kontakt med både INAVIC og TAAG 

Angolan Airlines. Disse vanskelighetene omfatter også INAVICs kontakt med ICAO, noe som nylig har medført 

kansellering av en rekke planlagte ICAO-kontroller. Dette tyder på at det er interne kommunikasjonsproblemer innenfor 

både TAAG Angolan Airlines og INAVIC og dem imellom, noe som gjør det vanskelig på en tilstrekkelig måte å 

vurdere hvorvidt en godkjenning av anmodningen fra TAAG Angolan Airlines vil medføre en sikkerhetsrisiko. 

Kommisjonen mener derfor at den mest hensiktsmessige måten å gå videre på, er å anmode både INAVIC og TAAG 

Angolan Airlines om å inngå et tett samarbeid med Kommisjonen i nær framtid, med sikte på å foreta en grundig 

gjennomgåelse av alle aspekter ved den aktuelle sikkerhetssituasjonen, herunder når det gjelder å tilføye et nytt 

luftfartøy til TAAG Angolan Airlines' flåte. 

14) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp et nytt luftfartøy fra TAAG Angolan Airlines.  

  

(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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1197/2011 av 21. november 2011 (EUT L 303 av 22.11.2011, s. 14). Særlig 

betraktning 26–30. 
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15) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere at TAAG Angolan Airlines overholder gjeldende sikkerhetsstandarder, ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartøyer som tilhører dette luftfartsselskapet, i henhold til forordning (EU)  

nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Botswana 

16) I april 2013 foretok ICAO et samordnet valideringsbesøk i Botswana. Resultatene var delvis positive: Den faktiske 

gjennomføringen var forbedret. Det var imidlertid også et negativt resultat, ettersom to alvorlige sikkerhetsproblemer 

ble påvist. Siden 2010 har det dessuten inntruffet to ulykker med luftfartøyer registrert i Botswana. 

17) På grunnlag av tilgjengelige opplysninger, den manglende effektive gjennomføringen av ICAOs standarder og anbefalte 

praksis, de to alvorlige sikkerhetsproblemene, de to ulykkene og den uregelmessige kommunikasjonen mellom Kommi-

sjonen og den sivile luftfartsmyndigheten i Botswana («CAAB»), anmodet Kommisjonen i et brev til CAAB av  

8. juli 2014 om opplysninger om luftfartsselskaper som er registrert i Botswana. 

18) CAAB svarte 3. oktober 2014 med opplysningene det ble anmodet om, for å vise at staten gjennomfører ICAOs 

standarder og anbefalte praksis på en effektiv måte og utbedrer de to sikkerhetsproblemene. 

19) Av disse opplysningene framgår det at CAAB ønsker at ICAO foretar et nytt samordnet valideringsbesøk innen 

utgangen av inneværende år, for å kontrollere at de utbedringstiltakene som er truffet, er tilstrekkelige til å utbedre de to 

alvorlige sikkerhetsproblemene. 

20) Vurderingen av de framlagte opplysningene viser dessuten at alle luftfartsselskaper hadde blitt sertifisert på nytt og 

hadde fått nye godkjenningssertifikater for luftfartsselskap («AOC» – Air Operator's Certificate) på samme dato. Dette 

vil føre til økt arbeidsmengde for CAAB hver gang disse AOC-ene skal fornyes. CAAB har utviklet et overvåkings-

program for sikkerhetstilsynet med luftfartsselskaper, men gjennomføringen av dette programmet er forsinket. Endelig, i 

tilsynsvirksomheten ble bare et begrenset antall avvik registrert, og det er derfor vanskelig å fastslå CAABs evne til på 

løse nye sikkerhetsproblemer som oppstår. For å avklare disse spørsmålene vil Kommisjonen anmode om tilleggs-

opplysninger, og vil invitere CAAB til et fagmøte for å drøfte eventuelle ytterligere detaljer med hensyn til sikkerhets-

tilsynssituasjonen i Botswana. 

21) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på dette 

tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved å 

føre opp luftfartsselskaper fra Botswana. 

Luftfartsselskaper fra Georgia 

22) Samrådene med vedkommende myndigheter i Georgia («GCAA») fortsetter med sikte på å overvåke gjennomføring av 

planen for korrigerende tiltak som GCAA har utarbeidet for å utbedre de alvorlige sikkerhetsproblemene som ble påvist 

under ICAOs omfattende systemtilsyn (CSA) i Georgia i oktober 2013. 

23) På bakgrunn av opplysningene framlagt av GCAA om de tiltak som ble truffet av GCCA for å utbedre de alvorlige 

sikkerhetsproblemene, mente Kommisjonen at det ikke var nødvendig å be GCAA møte for Flysikkerhetskomiteen. 

Kommisjonen avla en rapport for Flysikkerhetskomiteen om gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak 

utarbeidet av GCAA. 

24) I samsvar med de felles kriterier fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på dette 

tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved å 

føre opp luftfartsselskaper fra Georgia. 

Luftfartsselskaper fra Republikken Guinea 

25) Som avtalt på møtet i Brussel i januar 2013 har vedkommende myndigheter i Republikken Guinea («DNAC») 

regelmessig framlagt opplysninger om den pågående gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak, som ble 

godkjent av ICAO i desember 2012, samt all virksomhet knyttet til denne planen.  
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26) I den siste framdriftsrapporten, som ble mottatt 21. oktober 2014, er det redegjort for den seneste virksomheten og 

utviklingen med hensyn til gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak. Opplæringen av personell fortsetter for 

ytterligere å forsterke tilsynskapasiteten, hovedsakelig innenfor luftdyktighet og drift. DNAC har fortsatt sitt arbeid med 

de uløste USOAP-merknadene ved å svare på tilknyttede protokollspørsmål ved bruk av ICAOs nettbaserte verktøy for 

løpende overvåking. Fra begynnelsen av august til slutten av september 2014 foretok ICAO en validering av de 

protokollspørsmålene som kunne kontrolleres uten å avlegge besøk på stedet. Resultatet er en liten bedring av den 

generelle mangelen på effektiv gjennomføring av de åtte avgjørende punktene. 

27) Det forberedes et lovgivningsinitiativ for å omdanne DNAC til en uavhengig, økonomisk og driftsmessig selvstyrt sivil 

luftfartsmyndighet, med sin egen forvaltningsstruktur. En sivil luftfartsmyndighet i Guinea (AGAC), som er helt i 

samsvar med ICAOs krav, forventes å bli opprettet innen januar 2015. 

28) Alle tidligere eksisterende AOC-er ble midlertidig opphevet i slutten av mars 2013. En fullstendig ICAO-sertifisering  

(i fem faser) av det nasjonale luftfartsselskapet PROBIZ Guinée, med ett luftfartøy av typen BE90, er under 

gjennomføring med hjelp og støtte fra en særlig delegasjon fra African Civil Aviation Conference / Banjuk Accord 

Group Aviation Safety Oversight Organisation, herunder samtidig opplæring på arbeidsplassen av DNACs inspektører i 

hele prosessen. To andre luftfartsselskaper — Eagle Air Guinée og Sahel Aviation Service Guinée — har også innledet 

sertifiseringsprosessen. DNAC, med støtte fra ICAOs regionkontor i Dakar, forventer å fullføre sertifiseringsprosessen 

for alle tre luftfartsselskaper innen utgangen av 2014. 

29) DNAC anmodet om et samordnet valideringsbesøk for å validere framdriften i gjennomføringen av planen for 

korrigerende tiltak. ICAO hadde opprinnelig planlagt å foreta det samordnede valideringsbesøket i mai 2014. Endringer 

i den øverste ledelsen i transportdepartementet i Republikken Guinea medførte en forsinkelse, og det samordnede 

valideringsbesøket er nå foreløpig satt til andre halvdel av september 2014. Det pågående ebolautbruddet har medført at 

det samordnede valideringsbesøket og et ICAO-bistandsbesøk som opprinnelig var satt til juli 2014, nå er utsatt på 

ubestemt tid. 

30) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Republikken Guinea. 

31) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe tiltak i samsvar med 

forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra India 

32) Den 7. november 2014 ble det avholdt et fagmøte i Brussel. Kommisjonen og EASA samt representanter på ledelsesnivå 

fra det indiske generaldirektoratet for sivil luftfart («DGCA») deltok på møtet. Møtet omhandlet Indias oppfyllelse av 

sine internasjonale sikkerhets- og tilsynsforpliktelser, herunder De forente staters føderale luftfartsmyndighets («FAA») 

beslutning om å nedgradere Indias status for samsvar fra kategori 1 til kategori 2, som følge av manglene som ble påvist 

i en vurdering av den internasjonale luftfartssikkerheten («IASA»). DGCA framla nærmere opplysninger om status for 

deres korrigerende tiltak for å utbedre de avvikene som førte til FAAs nedgradering. DGCA gjentok at tiltak var truffet 

for å utbedre de fleste av de avvikene FAA hadde påvist, og at det er utarbeidet en strukturert plan for korrigerende 

tiltak for de gjenværende problemområdene. På det fagmøtet framla DGCA dessuten nærmere opplysninger om 

bærekraft og om pågående forbedringer i så henseende. 

33) På dette fagmøtet påtok DGCA seg å gå i sikkerhetsdialog med Kommisjonen, herunder gjennom tilleggsmøter dersom 

og når Kommisjonen mener at det er nødvendig. DGCA påtok seg dessuten å framlegge for Kommisjonen alle relevante 

sikkerhetsopplysninger, som en del av det offisielle samrådet med myndigheter som har ansvar for regelverksbasert 

tilsyn med luftfartsselskaper sertifisert i India, i henhold til bestemmelsene i artikkel 3 nr. 2 i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 473/2006. 

34) På grunnlag av opplysningene framlagt på fagmøtet 7. november 2014 og den forpliktelsen DGCA påtok seg da, mener 

Kommisjonen at det på dette tidspunktet er unødvendig å pålegge indiske luftfartsselskaper driftsbegrensninger. 

35) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra India.  
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36) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av indiske luftfartsselskaper i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Indonesia 

37) Samrådene med Indonesias vedkommende myndigheter («DGCA») fortsetter med sikte på å overvåke DGCAs 

framskritt i arbeidet med å sikre at sikkerhetstilsynet med alle luftfartsselskaper sertifisert i Indonesia, er i samsvar med 

internasjonale sikkerhetsstandarder. 

38) DGCAs innsats for å oppnå et luftfartssystem som er fullt ut oppfyller ICAOs standarder, anerkjennes. Det er også 

tilfredshet med at DGCA har vist nødvendig åpenhet og vilje til å dele opplysninger. 

39) ICAO utførte et systemtilsyn i perioden 5.–14. mai 2014. Sluttrapporten til dette tilsynet ble offentliggjort  

18. november 2014, og resultatene viser at det fortsatt er behov for en vesentlig forbedring av sikkerhetstilsyns-

ordningen i Indonesia. DGCA har foreslått en plan for korrigerende tiltak for ICAO, for å utbedre avvikene som er 

påvist i denne kontrollen. 

40) I september 2014 offentliggjorde den nasjonale komiteen for transportsikkerhet i Indonesia sluttrapporten om Lion Air-

ulykken som inntraff på Bali 13. april 2013. I den omfattende rapporten analyseres ulykken, og det gis sikkerhets-

anbefalinger til blant andre luftfartsselskapet og DGCA. 

41) På nåværende tidspunkt er det imidlertid ingen objektive og avgjørende beviser på at gjennomføringen av planen for 

korrigerende tiltak og sikkerhetsanbefalingene er tilstrekkelig. 

42) I et brev av 20. oktober 2014 underrettet DGCA Kommisjonen om at fire luftfartsselskaper var blitt sertifisert siden 

forrige ajourføring, nærmere bestemt AOC nr. 121-042 var blitt utstedt til PT. MY INDO Airlines 15. august 2014, 

AOC nr. 121-054 var blitt utstedt til PT Indonesia Air Asia Extra 28. august 2014, AOC nr. 135-052 var blitt utstedt til 

PT. Elang Lintas Indonesia 28. februar 2014 og AOC nr. 135-053 var blitt utstedt til PT. Elang Nusantara Air  

12. mars 2014. DGCA framla imidlertid ikke dokumentasjon på at sikkerhetstilsynet med disse luftfartsselskapene 

sikres i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

43) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at felles-

skapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp disse fire luftfarts-

selskapene i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Kasakhstan 

44) Samrådene med Kasakhstans vedkommende myndigheter («CAC») fortsetter med sikte på å overvåke CACs framskritt i 

arbeidet med å sikre at sikkerhetstilsynet med alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Kasakhstan, er i samsvar med 

internasjonale sikkerhetsstandarder. 

45) CAC underrettet Kommisjonen om utviklingen i tilknytning til det samordnede valideringsbesøket i Kasakhstan som ble 

foretatt fra 27. mai til 4. juni 2014, herunder status for de to alvorlige sikkerhetsproblemene som ICAO påviste i 2009. 

CAC opplyste blant annet at ett alvorlig sikkerhetsproblem i forbindelse med utstedelse av luftdyktighetsbeviser for 

luftfartøy er utbedret, mens det andre i forbindelse med sertifiseringsprosessen for utstedelse av AOC-er gjenstår. 

46) Air Astana framla dessuten sine regelmessige ajourførte opplysninger om utviklingen i luftfartsselskapet på sikkerhets-

området, særlig om nylige endringer av den flåten som for tiden har driftstillatelse i Unionen. De fleste av de nye luft-

fartøyene er nybygde fly som leies gjennom finansiell leasing. Det er også en viss vekst i det nåværende og planlagte 

driftsnivået. 

47) På grunnlag av tilgjengelige opplysninger om sikkerhetstilsynsordningen i Kasakhstan er vurderingen at kasakhstanske 

luftfartsmyndigheter opplever en mangel på inspektører med tilstrekkelig opplæring og erfaring til å lede sertifiserings-

oppgavene med hensyn til AOC-er og spesialtillatelser, og at de på det nåværende tidspunktet ikke kan sikre løpende 

tilsyn på området luftfartsoperasjoner. Det rettes en kraftig oppfordring til Kasakhstans myndigheter om å fortsette med 

å trappe opp sin innsats for å oppnå samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder.  



Nr. 77/980 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

48) Kommisjonen og EASA har til hensikt å nøye overvåke CACs framdrift når det gjelder å rekruttere, beholde og utdanne 

sine inspektører, samt de skritt CAC har tatt i gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak for de gjenværende 

alvorlige sikkerhetsproblemene. 

49) Den 29. september 2014 anmodet Kommisjonen CAC om ajourførte opplysninger om luftfartsselskaper som CAC fører 

tilsyn med, særlig opplysninger om tilbakekalling av AOC-er. I sitt svar underrettet CAC Kommisjonen om de AOC-

ene som er utstedt i Kasakhstan, og framla bevis på tilbakekallingen av tre AOC-er, nemlig AOC-ene til Jet One, Luk 

Aero og Air Trust Aircompany. 

50) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne Jet One, Luk 

Aero og Air Trust Aircompany fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

51) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av Air Astanas luftfartøyer i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Republikken Kirgisistan 

52) Ved brev av 18. oktober 2014 og 13. november 2014 framla vedkommende myndigheter i Republikken Kirgisistan 

(«KG CAA») ajourførte opplysninger om luftfartsselskapene som er sertifisert i staten, og som for tiden er underlagt 

driftsforbud i Unionen. Ifølge disse brevene og underlagsdokumentene har KG CAA midlertidig opphevet AOC-ene til 

fire luftfartsselskaper, nemlig Kyrgyz Airlines, SAEMES, Supreme Aviation og Click Airways, og den har tilbakekalt 

AOC-et til Kyrgyz Trans Avia. I henhold til lovgivningen i Republikken Kirgisistan innebærer en midlertidig oppheving 

av et AOC, en tilbakekalling av AOC-et, når innehaveren av det midlertidig opphevede sertifikatet ikke har søkt om 

sertifisering innen tre måneder etter den midlertidige opphevingen. Kyrgyz Airlines, SAEMES, Supreme Aviation og 

Click Airways har ikke søkt om sertifisering etter at deres AOC ble midlertidig opphevet. Deres AOC-er kan dermed 

anses som tilbakekalt. 

53) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne Kyrgyz 

Airlines, SAEMES, Supreme Aviation og Click Airways fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Libanon 

54) Samrådene med vedkommende myndigheter i Libanon («DGCA Libanon») fortsetter med sikte på å få bekreftet at 

Libanon er i ferd med å utbedre manglene som ble påvist av ICAO under det samordnede valideringsbesøket i Libanon 

5.–11. desember 2012. DGCA Libanon har utarbeidet en plan for korrigerende tiltak, og er i ferd med å gjennomføre 

disse tiltakene, særlig i tilknytning til det alvorlige sikkerhetsproblemet i forbindelse med sertifisering av luftfarts-

selskaper i Libanon. 

55) På et fagmøte 14. juli 2014 framla DGCA Libanon opplysninger om endringen i sin ledelse, utnevnelsen av nytt 

personell, både ansatt av DGCA Libanon og utlånt av Middle East Airlines, forbedret påvisning av årsakene til alvorlige 

sikkerhetsproblemer og bevissthet på politisk plan rundt forbedringer som må gjennomføres i Libanon. DGCA Libanon 

framla en fullstendig liste over gyldige AOC-er i Libanon og opplysninger om fornyelsen av to luftfartsselskapers  

AOC-er. 

56) DGCA Libanon underrettet Kommisjonen om at rapporten om utbedring av de alvorlige sikkerhetsproblemene er sendt 

ICAO. Disse korrigerende tiltakene må imidlertid fortsatt kontrolleres. 

57) Den 14. og 15. oktober 2014 avla Kommisjonen DGCA Libanon et uformelt besøk. Under dette besøket understreket 

Libanon DGCAs framdrift siden juli 2014, særlig på grunn av god kommunikasjon med Unionen. Libanon ser alvorlig 

på de alvorlige sikkerhetsproblemene som ble påvist av Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, og 

kontrollerte alle AOC-er. DGCA Libanon understreket at generaldirektoratet for sivil luftfart nå har full myndighet til å 

overvåke alle sikkerhetsaspekter hos alle luftfartsselskaper, til tross for at det ennå ikke finnes en uavhengig sivil 

luftfartsmyndighet med tilstrekkelige ressurser. Libanon framla ytterligere opplysninger om sin handlingsplan for sivil 

luftfart 9. november 2014, herunder planer for videre utvikling en uavhengig sivil luftfartsmyndighet.  
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58) På grunnlag av dette skal samrådene med libanesiske myndigheter fortsette i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 473/2006. 

59) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på dette 

tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved å 

føre opp luftfartsselskaper fra Libanon. 

60) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Libya 

61) I april 2012 samtykket vedkommende myndigheter i Libya («LYCAA») i å pålegge alle luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Libya driftsforbud i Unionen. Hensikten var å gi YCAA tid til å sertifisere disse luftfartsselskapene på nytt 

og sørge for tilstrekkelig tilsynskapasitet til å sikre samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

62) Kommisjonen har overvåket hvor virkningsfulle disse begrensningene er. Kommisjonen har også hatt regelmessige samråd 

med LYCAA om utviklingen i reformen av sikkerhetssystemet for sivil luftfart. 

63) Fram til mars 2014 ble det observert en viss framdrift, både for LYCAAs del og for de viktigste luftfartsselskapene, 

Libyan Airlines og Afriqiyah Airways. Sertifiseringen av disse luftfartsselskapene tok imidlertid mye lengre tid enn 

forventet. 

64) Som Kommisjonen uttalte i april 2014(1), bør det før LYCAA kan gi sine luftfartsselskaper tillatelse til å fly i Unionen, 

kunne godtgjøres overfor Kommisjonen at prosessen med fornyet sertifisering faktisk er fullført, og at et varig løpende 

tilsyn er på plass i samsvar med ICAO-standarder. 

65) Sikkerhetssituasjonen i Libya ble imidlertid betydelig forverret i løpet av juni og juli 2014, særlig etter at det brøt ut 

voldsomheter i og omkring Tripoli International Airport. Den ustabile sikkerhetssituasjonen fortsetter. Voldsomhetene 

har ført til alvorlige ødeleggelser av bygninger, infrastruktur og luftfartøyer på bakken på Tripoli International Airport, 

noe som gjør både lufthavnen og den lokale luftrommet ubrukelig. 

66) Med tanke på den uklare statusen som råder rundt LYCAAs evne til å føre tilsyn med sine luftfartsselskaper som følge 

av voldsomhetene og fraværet av en stabil og effektiv regjering, har Kommisjonen ikke lenger den nødvendige tilliten til 

at LYCAA fortsatt har myndighet til å pålegge luftfartsselskaper fra Libya driftsforbud i Unionen. I tillegg er 

Kommisjonen heller ikke overbevist om LYCAAs evne til å oppfylle sine internasjonale forpliktelser når det gjelder 

sikkerhetstilsynet med sine luftfartsselskaper. Kommisjonen er dessuten bekymret for det store antallet luftfartøyer som 

ble skadet i voldsomhetene, og setter spørsmålstegn ved om deres kontinuerlige luftdyktighet kontrolleres i tilstrekkelig 

grad. 

67) Det framgikk klart av LYCAAs muntlige redegjørelse for Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen 25. november 2014 

om myndighetens tiltak for å sikre luftfartssikkerheten i Libya, at det til tross for LYCAAs innsats under den nåværende 

ledelsen fortsatt er vesentlige betenkeligheter ved om de overhengende flysikkerhetsrisikoene begrenses i tilstrekkelig 

grad. Disse betenkelighetene forsterkes vesentlig av den fortsatte ustabiliteten. 

68) På grunn av den uklare statusen for LYCAAs evne til å føre tilstrekkelig tilsyn med libyske luftfartsselskaper og til å 

kontrollere overhengende sikkerhetsrisikoer, er vurderingen at LYCAA ikke klarer å oppfylle sine internasjonale 

forpliktelser i forbindelse med luftfartssikkerhet. 

69) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp alle 

luftfartsselskaper som er sertifisert i Libya i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 368/2014 av 10. april 2014 (EUT L 108 av 11.4.2014, s. 16). Særlig betraktning 64. 
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Luftfartsselskaper fra Madagaskar 

70) Samrådene med vedkommende myndigheter på Madagaskar har fortsatt aktivt med sikte på å overvåke disse myndighe-

tenes framskritt i arbeidet med å sikre at sikkerhetstilsynet med alle luftfartsselskaper som er sertifisert på Madagaskar, 

er i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

71) Kommisjonen, med bistand fra EASA, hadde 23. oktober 2014 et samrådsmøte med vedkommende myndigheter på 

Madagaskar og representanter for luftfartsselskapet Air Madagascar. På dette møtet framla luftfartsselskapet opplys-

ninger om utviklingen innenfor flåten, og underrettet særlig om at to luftfartøyer av typen Boeing 737, som er nevnt i 

vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006, fra 2015 gradvis vil erstattes med luftfartøyer av samme type, og at et 

luftfartøy av typen ATR 72-600 vil tilføyes flåten i første kvartal av 2015. 

72) Den 10. november 2014 anmodet luftfartsselskapet Air Madagascar om endring av vedlegg B for å tillate flyginger med 

de nye luftfartøyene av typen Boeing 737, som vil erstatte de eksisterende luftfartøyene av typen Boeing 737 i flåten, 

samt flyginger med luftfartøyer av typen ATR 72-600 som vil tilføyes flåten. 

73) Air Madagascar framla dokumentasjon på at sikkerhetsnivået i selskapets flåte er forbedret. Madagaskars vedkommende 

myndigheter uttalte at når det gjelder flyginger med luftfartøyer av typen Boeing B737, er de tilfredse med Air 

Madagascars nåværende nivå av samsvar med ICAO-standardene. Medlemsstatene og EASA bekreftet at ingen særskilte 

problemer ble påvist under inspeksjoner på bakken gjennomført i lufthavner i Unionen innenfor rammen av SAFA-

programmet. 

74) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at felles-

skapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres med hensyn til Air Madagascar. 

Vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006 bør endres for å tillate flyginger med luftfartøyer av typen B737 samt 

luftfartøyer av typen ATR 72/42, som er eller vil bli oppført på Air Madagascars AOC. 

75) Medlemsstatene vil fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av de relevante sikkerhetsstandardene ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av Air Madagascars luftfartøyer i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Den islamske republikk Mauritania 

76) EASA underrettet Kommisjonen om rapporter som viser alvorlige sikkerhetsmangler og en vedvarende manglende evne 

hos luftfartsselskapet Mauritania Airlines International («MAI») til å utbedre manglene påvist ved inspeksjoner på 

bakken foretatt i henhold til SAFA-programmet. Manglene er knyttet til beregninger i forbindelse med flygeforberedelse 

og flygeytelse. Til tross for noen forbedringer når det gjelder luftfartøyers stand, har arten av og alvoret i de nylig 

påviste manglene direkte innvirkning på driftssikkerheten, og krever korrigerende tiltak. 

77) Kommisjonen har underrettet vedkommende nasjonale myndigheter («ANAC») og Mauritania Airlines International 

(«MAI») direkte om disse manglene, slik at de umiddelbart kan treffe risikoreduserende tiltak. ANAC bekreftet mottak 

ved å rapportere om en rekke korrigerende tiltak og om de seneste resultatene fra ICAO-tilsyn med flyplasser og 

flysikringstjenester. 

78) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Den islamske republikk Mauritania. 

79) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005.  
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Luftfartsselskaper fra Mosambik 

80) Vedkommende myndigheter i Mosambik («IACM») har rapportert om den pågående gjennomføringen av planen for 

korrigerende tiltak som er framlagt for og godkjent av ICAO. Den seneste framdriftsrapporten og dens underlags-

dokumenter som Kommisjonen og EASA mottok 26. september 2014, viser at IACM har fortsatt arbeidet med å 

ajourføre den rettslige rammen ved å framlegge forslag til regelverk for ytterligere å bringe loven om sivil luftfart i 

samsvar med ICAOs krav, for å få sin rolle oppgradert fra å være bare regulator til å være en myndighet og for å 

fortsette tilpasningen av sine eksisterende forskrifter til ICAOs endrede standarder og anbefalte praksis (SARP). 

Rekruttering og opplæring av personell fortsetter, for ytterligere å forsterke tilsynskapasiteten, hovedsakelig innenfor 

drift og lisensiering, flyplasser, luftdyktighet, regulering og håndheving. Innsatsen for å bygge opp internkapasiteten er 

styrket gjennom partnerskap med afrikanske og europeiske myndigheter samt med regionale organisasjoner. En analyse 

av manglene ved flyplassertifisering er gjennomført for alle lufthavner, og det er anmodet om en detaljert plan for 

sertifisering av internasjonale lufthavner (Maputo, Beira og Nacala) slik at prosessen kan starte i 2015. Et statlige 

sikkerhetsprogram er opprettet og forventes fullført innen 2017. 

81) IACM har fortsatt sitt arbeid med de uløste USOAP-merknadene ved å svare på de tilknyttede protokollspørsmålene.  

I tillegg er mange av de påkrevde forskriftene og prosedyrene til støtte for svarene utarbeidet, og tilknyttet dokumenta-

sjon er lastet opp ved bruk av ICAOs nettbaserte CMA-verktøy. ICAOs validering av disse tiltakene er ennå ikke klar. 

82) IACM har anmodet om et samordnet valideringsbesøk for å validere framdriften i gjennomføringen av planen for 

korrigerende tiltak som nå etter planen skal foregå fra 26. november til 4. desember 2014, og skal omfatte lovgivning, 

den sivile luftfartsmyndighetens organisasjon, flyplasser og flysikringstjenester. 

83) Den betydelige framdriften rapportert av IACM i utbedringen av manglene som ICAO påviste, er notert, og IACM 

oppfordres til å fullføre arbeidet med å opprette et luftfartssystem som er helt i samsvar med internasjonale standarder. 

På bakgrunn av den betydelige framgangen som allerede er oppnådd, og den ytterligere framgangen som forventes, vil 

en sikkerhetsvurderingsbesøk fra Unionens side kunne foretas i siste kvartal av 2015. For tiden gjenstår imidlertid det 

faktum at flere viktige spørsmål med hensyn til luftfartssikkerhet må utbedres fullt og helt. 

84) Havariet til luftfartsselskapet Linhas Aéreas de Moçambique SA («LAM») 29. november 2013 undersøkes fortsatt. Den 

endelige ulykkesrapporten er ventet i slutten av 2014. Etter ulykken har LAM foretatt en omfattende gjennomgåelse av 

den interne sikkerhetsopplæringen, ordninger og framgangsmåter, noe som førte til innføring av mer krevende 

organisatoriske og driftsmessige krav. Samtidig har arbeidet med å ytterligere forbedre sikkerhetsstyringssystemet 

fortsatt, med særlig fokus på analyse og utveksling av flygedata. 

85) IACM rapporterte dessuten om at den har fortsatt prosessen med sertifisering av luftfartøyer i samsvar med ICAOs 

standarder og anbefalte praksis. Ifølge listen framlagt av IACM er ett nytt luftfartsselskap sertifisert, nemlig Makond 

Lda. IACM var imidlertid ikke i stand til å framlegge dokumentasjon på at sikkerhetstilsynet med dette luftfarts-

selskapet sikres i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

86) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp luftfarts-

selskapet Makond Lda i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Nepal 

87) Kommisjonen har fortsatt samrådene med vedkommende myndighet i Nepal («CAAN») for å fastsette dens evne til 

gjennomføre og håndheve de relevante internasjonale sikkerhetsstandarder i tilstrekkelig grad. 

88) På grunnlag av Kommisjonens anmodning framla CAAN dokumentasjon om framdriften innenfor sikkerhetstilsyns-

virksomheten, herunder de manglene som ble påpekt i Unionens vurderingsbesøk i Nepal i februar 2014, de alvorlige 

sikkerhetsproblemene påvist av ICAO samt ICAO-tilsyn.  
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89) Kommisjonen og EASA hadde et møte med CAAN 24. september 2014. Møtet hadde særlig fokus på framskrittene 

innenfor lisensiering av besetningsmedlemmer, sertifisering av luftfartsselskaper og tilsyn med luftfartsoperasjoner. 

90) Det ser imidlertid ut til at framskrittene er utilstrekkelige og at det er behov for mer tid. Det er særlig bekymring for om 

CAAN har vært tilstrekkelig oppmerksomme på kravene som få anvendelse på besetningsmedlemmer som arbeider i et 

miljø med flere besetninger, særlig fordi mangelen på egnet opplæring av besetningsmedlemmer angis som en 

sannsynlig årsak i ulykkesrapporten om dødsulykken 16. februar 2014. 

91) Det er i tillegg fortsatt bekymring for at CAANs fornyede sertifisering av luftfartsselskaper er utilstrekkelig og kan være 

uegnet til sikre at alle nepalske luftfartsselskaper overholder internasjonale flysikkerhetskrav. CAAN oppfordres derfor 

til å søke bistand fra eksperter på området for å vurdere prosessen og kontrollere at den er egnet, og treffe de nødvendige 

tiltakene. 

92) Et møte mellom Kommisjonen, EASA og Nepal Airlines Corporation, Buddha Air, Shree Airlines, Tara Air og Yeti 

Airlines ble holdt 11. november 2014 for å gjennomgå framskrittene med hensyn til resultatene fra Unionens vurdering 

på stedet samt andre spørsmål knyttet til forbedring av flysikkerheten i Nepal. 

93) Det er oppmuntrende å se at visse luftfartsselskaper har evne til å styre driftsrisikoer på et nivå som kan tyde på at de 

også kan redusere risikoer som følger av utilstrekkelig tilsyn fra CAANs side. Kommisjonen mener imidlertid at 

vedkommende myndigheter i Nepal for tiden ikke i tilstrekkelig grad er i stand til å gjennomføre og håndheve gjeldende 

internasjonale sikkerhetsstandarder på et nivå som kan berettige en lemping på det gjeldende driftsforbudet. 

94) Det bør også bemerkes at Kommisjonen 25. august 2014 skrev til CAAN for å få ajourførte opplysninger om de 

luftfartsselskapene den fører tilsyn med. I et brev av 10. september 2014 underrettet CAAN Kommisjonen om at ett nytt 

luftfartsselskap var blitt sertifisert siden forrige ajourføring, og at AOC nr. 082/2014 var blitt utstedt til Manang Air Pvt. 

Ltd. 3. juli 2014. CAAN framla imidlertid ikke bevis på at sikkerhetstilsynet med dette luftfartsselskapet sikres i 

samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

95) Luftfartsselskaper som tidligere hadde et eget AOC utstedt bare for sine internasjonale flyginger, er nå utstedt med ett 

AOC som dekker alle flyginger. CAAN har derfor tilbakekalt AOC nr. 058/2010 for Buddha Air (Internasjonale 

flyginger) og AOC nr. 059/2010 for Shree Airlines (Internasjonale flyginger). 

96) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp Manang Air 

Pvt. i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 og ved å fjerne Buddha Air (Internasjonale flyginger) og Shree 

Airlines (Internasjonale flyginger) fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Filippinene 

97) Den 9. april 2014 kunngjorde FAA sin beslutning om å oppgradere Filippinenes status for samsvar fra kategori 2 til 

kategori 1 med henblikk på IASAs tilsynsprogram. I et brev til Kommisjonen av 24. juli 2014 viste myndigheten for 

sivil luftfart i Filippinene («CAAP») til FAAs beslutning om å oppgradere Filippinenes samsvarskategori. Brevet viste 

også til meldingen fra ICAO om at Filippinene hadde løst de tidligere påviste alvorlige sikkerhetsproblemene. Til slutt 

uttrykte CAAP i brevet at det neste målet var å få opphevet driftsforbudet for luftfartsselskaper sertifisert i Filippinene 

som fortsatt var underlagt driftsforbud i Unionen. 

98) I et brev til CAAP av 22. september 2014 gjentok Kommisjonen at enhver beslutning om å fjerne luftfartsselskaper som 

er sertifisert i Filippinene fra fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, må bygge 

på faktiske beviser. Det ble derfor holdt et fagmøte 4. november 2014 med eksperter fra Kommisjonen og EASA samt 

representanter på ledelsesnivå fra CAAP. 

99) De bevisene som CAAP framla før og under fagmøtet 4. november 2014, omfattet nærmere opplysninger om den 

nåværende organisasjonsstrukturen i CAAP samt foreslåtte forbedringer som ville forbedre CAAPs tilsynskapasitet. Det 

ble også framlagt opplysninger om CAAPs nåværende tilsyn med luftfartsselskaper sertifisert på Filippinene. CAAP 

viste dessuten til pågående infrastrukturforbedringer, og framla ajourførte opplysninger om den foreslåtte fortsatte 

utviklingen av det statlige sikkerhetsprogrammet.  
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100) I sitt brev av 22. september 2014 foreslo Kommisjonen dessuten at EASA skulle foreta et faglig bistandsbesøk i 

Filippinene. Dette besøket ble gjennomført i løpet av en uke fra 10. november 2014. 

101) Drøftingene og bevisene framlagt av CAAP på fagmøtet 4. november 2014 anses som oppmuntrende med henblikk på 

de framskritt vedkommende myndigheter i Filippinene har gjort når det gjelder tilsyn med luftfartsselskaper sertifisert 

på Filippinene. Dette åpner mulighet for å organisere et kontrollbesøk på stedet fra Unionens side i framtiden. 

102) Når det gjelder CAAPs mål om å søke om en fullstendig oppheving av et driftsforbud for luftfartsselskaper sertifisert på 

Filippinene, må det understrekes at dette krever en fullstendig vurdering av alle relevante opplysninger og at utfallet av 

Unionens kontrollbesøk på stedet er positivt. 

103) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på dette 

tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det 

gjelder luftfartsselskaper fra Filippinene. 

104)  Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere at Philippine Airlines og Cebu Pacific Air faktisk overholder relevante 

sikkerhetsstandarder, ved å prioritere inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon 

105) Kommisjonen, EASA og medlemsstatene har fortsatt å følge nøye med på sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Den russiske føderasjon og som har flyginger til Unionen, herunder ved å prioritere inspeksjoner på bakken 

av visse russiske luftfartsselskaper i samsvar med forordning (EU) nr. 965/2012. 

106) Den 15. juli 2014 møtte Kommisjonen representanter for luftfartsselskapet Kogalymavia for å bekrefte virkningen av de 

tiltakene luftfartsselskapet har truffet for å forbedre sikkerhetsnivået. Alt i alt framsto Kogalymavias framskritt som 

varige. Luftfartsselskapet oppfordres til å fortsette å opprette en positiv sikkerhetskultur i organisasjonen, herunder 

rapportering av viktige sikkerhetsopplysninger. 

107) Kommisjonen hadde 6. november 2014, med bistand fra EASA og en medlemsstat, møte med representanter for 

vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon («FATA»). Formålet med dette møtet var å sikre at alle 

merknader mot russiske luftfartsselskaper i SAFAs inspeksjoner på bakken de seneste 12 månedene, var tilstrekkelig 

utbedret av disse luftfartsselskapene. På dette møtet påtok FATA seg å ytterligere undersøke årsakene til visse alvorlige 

merknader og å følge opp de tilfellene der manglende samsvar ennå ikke var korrekt utbedret. 

108) Den 21. november 2014 underrettet FATA Kommisjonen om at den hadde oppfordret alle sine luftfartsselskaper om 

snarest å utbedre alle uløste merknader i SAFA-databasen, og løpende sette i kraft korrigerende tiltak for å unngå 

problemer med SAFA-inspeksjoner og -merknader. 

109) På bakgrunn av tilgjengelige opplysninger ble det konkludert med at det ikke var nødvendig med en høring i 

Flysikkerhetskomiteen av russiske luftfartsmyndigheter eller av luftfartsselskaper som er sertifisert i Den russiske 

føderasjon. 

110) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon. 

111) Medlemsstatene skal imidlertid fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon faktisk overholder 

de internasjonale sikkerhetsstandardene, ved å prioritere inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. Dersom disse inspeksjonene peker mot en overhengende sikkerhetsrisiko som følge av manglende 

overholdelse av gjeldende sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen være tvunget til å treffe tiltak mot luftfartsselskaper 

fra Den russiske føderasjon i samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005.  
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Luftfartsselskaper fra São Tomé og Príncipe 

112) Etter en lang periode uten kommunikasjon rapporterte vedkommende myndigheter på São Tomé og Príncipe («INAC») 

22. september 2014 om de framskritt som var oppnådd i dette tidsrommet. 

113) ICAO kunngjorde 28. mai 2014 at de alvorlige sikkerhetsproblemene i forbindelse med sertifiseringsprosessen for 

luftfartsoperatører og tilsynet med dem var løst, og at flyplassoperatørene gir nødvendig beskyttelsesgarantier. São 

Tomé og Príncipe har nå følgelig utbedret de tidligere påviste alvorlige sikkerhetsproblemene. 

114) Planen for korrigerende tiltak framlagt av INAC er nå i ferd med å gjennomføres. Et sammendrag av gjennomføringen av 

planen per midten av april 2014 viser at 20 % av den virksomheten som var planlagt gjennomført før utgangen av 

november 2014, er gjennomført som planlagt, mens 25 % av virksomheten fortsatt pågår og de gjenværende 55 % ennå 

ikke er påbegynt, noe som betyr at fullføringsdatoen er betydelig forsinket. 

115) INAC har tilbakekalt AOC-ene til åtte luftfartsselskaper, nærmere bestemt British Gulf International Company Ltd, 

Executive Jet Services, Global Aviation Operation, Goliaf Air, Island Oil Exploration, Transafrik International Ltd, 

Transcargo og Transliz Aviation. INAC har framlagt skriftlig bevis på at disse luftfartsselskapenes AOC-er er 

tilbakekalt. 

116) Kommisjonen merker seg den positive utviklingen som INAC rapporterer om, og setter særlig pris på tilbakekallingen 

av AOC-ene til luftfartsselskapene som har sitt hovedforetak utenfor staten samt at disse selskapenes luftfartøyer er 

strøket fra São Tomé og Príncipes register. 

117) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne disse luftfarts-

selskapene fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

118) INAC rapporterte dessuten at det er utstedt AOC-er til luftfartsselskapene STP Airways og Africa’s Connection. INAC 

var imidlertid ikke i stand til å framlegge dokumentasjon på at sikkerhetstilsynet med disse to luftfartsselskapene sikres i 

samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

119) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp luftfarts-

selskapet STP Airways og Africa’s Connection i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Sudan 

120) Sudans sivile luftfartsmyndighet («SCAA») framla for Kommisjonen opplysninger om fire luftfartsselskaper, nærmere 

bestemt BADR Airlines (BDR), Nova Airlines (NOV), Sudan Airways (SUD) og Tarco Air (TRQ). Av underlags-

dokumentene framgår det at disse luftfartsselskapene ligger på ulike nivåer når det gjelder styring av sikkerheten. 

Dokumentene antyder imidlertid at det er gjort store framskritt med henblikk på å forberede et mulig kontrollbesøk fra 

Unionens side i 2015. 

121) SCAA underrettet dessuten Kommisjonen om resultatene fra det seneste ICAO-tilsynet med flyplasser og flysikrings-

tjenester. Til tross for at dette tilsynet gjelder områder som har minst forbindelse med de fagområdene som skaper størst 

bekymring i Unionen når det gjelder luftfartsselskaper som er registrert i Sudan, det vil si personsertifikater, drift og 

luftdyktighet, viser dette at SCAA har bestrebet seg på å håndtere disse flysikkerhetsspørsmålene på en helhetlig måte. 

122) SCAA har etter alt å dømme foretatt varige forbedringer på en realistisk og progressiv måte. Det må imidlertid fortsatt 

foretas en grundig vurdering for å fastslå om SCAA og luftfartsselskapene sertifisert i Sudan overholder internasjonale 

sikkerhetsstandarder. Dessuten må det foretas ytterligere kontroll gjennom et kontrollbesøk fra Unionens side før 

eventuelle forslag om endringer av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, kan 

tas i betraktning. 

123) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på dette 

tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det 

gjelder luftfartsselskaper fra Sudan.  
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Luftfartsselskaper fra Zambia 

124) Ved brev av 15. mai 2014 rapporterte det zambiske departementet for sivil luftfart til Kommisjonen at den sivile 

luftfartsmyndigheten i Zambia («ZCAA») er virksom og at dens administrative kapasitet er i ferd med å forsterkes. 

Brevet inneholder også en ajourført plan for de korrigerende tiltakene som er truffet for å utbedre eksisterende mangler, 

herunder en sikkerhetsplan, som Kommisjonen mottok 5. august 2014. I sikkerhetsplanen fastsettes ytterligere tiltak 

som må treffes for å innføre et effektivt og virkningsfullt regulering- og tilsynssystem i Zambia, og den inneholder klare 

mål på kort, mellomlang og lang sikt. 

125) Etter alt å dømme har det zambiske departementet for sivil luftfart gjort framskritt, og zambiske myndigheter oppfordres 

til fortsatt å skape ytterligere forbedringer slik at de nåværende begrensningene kan revurderes på et egnet tidspunkt 

etter den nødvendige kontrollen. På nåværende tidspunkt gjenstår imidlertid en rekke viktige mangler, særlig når det 

gjelder opprettelsen av ZCAA, inkludert et tilstrekkelig antall ansatte med tilstrekkelig opplæring, og ajourføringen av 

lover og forskrifter for å gjennomføre bestemmelsene i ICAO-vedleggene som er angitt i sikkerhetsplanen og som det 

ennå ikke er truffet korrigerende tiltak for. 

126) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Zambia. 

127) I henhold til artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2111/2005 skal beslutninger kunne treffes raskt og om nødvendig etter 

en framgangsmåte for hastesaker, med tanke på de sikkerhetsmessige følgene. Det er derfor av avgjørende betydning for 

å kunne verne om følsomme opplysninger og redusere de kommersielle virkningene til et minimum, at beslutninger i 

forbindelse med ajourføring av listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller begrensninger i 

Unionen, offentliggjøres og trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt. 

128) Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres. 

129) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 474/2006 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg A til denne forordning. 

2) Vedlegg B erstattes med teksten i vedlegg B til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 11. desember 2014. 

For Kommisjonen 

på vegne av presidenten 

Violeta BULC 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 181/2011 

av 16. februar 2011 

om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport og om endring av forordning  

(EF) nr. 2006/2004(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 91 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosess, på grunnlag av For-

likskomiteens felles forslag av 24. januar 2011(2), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Unionens tiltak på området buss- og turvogntransport 

bør ha som mål bl.a. å sikre passasjerene et høyt 

vernenivå som kan sammenlignes med andre 

transportmåter, uansett hvor de reiser. Dessuten bør det 

tas fullt hensyn til de allmenne kravene til forbru-

kervern. 

2) Ettersom buss- eller turvognpassasjeren er den svake 

parten i transportavtalen, bør alle passasjerer sikres et 

minstevern. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 28.2.2011, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) og vedlegg XIX (Forbrukervern), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 69. 

(1) EUT C 317 av 23.12.2009, s. 99. 

(2) Europaparlamentsuttalelse av 23. april 2009 (EUT C 184 E av 

8.7.2010, s. 312), Rådets holdning ved første behandling av 

11. mars 2010 (EUT C 122 E av 11.5.2010, s. 1), Europa-

parlamentets holdning av 6. juli 2010 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), rådsbeslutning av 31. januar 2011 og Europaparlamentets 

regelverksresolusjon av 15. februar 2011 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT). 

3) Unionens tiltak for å bedre passasjerrettighetene 

innenfor buss- og turvogntransport bør ta hensyn til 

særtrekkene ved denne sektoren, som for en stor del 

består av små og mellomstore bedrifter. 

4) Passasjerene og, som et minimum, de personer som 

passasjeren hadde eller ville ha hatt en lovmessig 

forsørgerplikt overfor, bør ha tilstrekkelig vern i tilfelle 

ulykker som skyldes bruk av buss eller turvogn, idet det 

tas hensyn til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/103/EF av 16. september 2009 om ansvars-

forsikring for motorvogn og kontroll med at forsikrings-

plikten overholdes(3). 

5) Ved valg av nasjonal lovgivning som skal anvendes på 

erstatning for en persons død, herunder rimelige 

begravelseskostnader, eller personskade samt for 

bortkommet eller skadet bagasje som følge av ulykker 

som skyldes bruk av buss eller turvogn, bør det tas 

hensyn til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 864/2007 av 11. juli 2007 om hvilken lovgivning 

som får anvendelse på forpliktelser utenfor 

avtaleforhold (Roma II)(4) og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 593/2008 av 17. juni 2008 om 

hvilken lovgivning som får anvendelse på avtalefor-

pliktelser (Roma I)(5). 

6) I tillegg til erstatning i samsvar med gjeldende nasjonal 

lovgivning for en persons død, for personskade eller for 

bortkommet eller skadet bagasje som følge av ulykker 

som skyldes bruk av buss eller turvogn, bør passasje-

rene ha rett til assistanse for å få oppfylt sine umid-

delbare praktiske behov etter en ulykke. Slik assistanse 

bør om nødvendig omfatte førstehjelp, innkvartering, 

mat, klær og transport.  

  

(3) EUT L 263 av 21.12.2004, s. 11. 

(4) EUT L 199 av 22.6.2007, s. 40. 

(5) EUT L 177 av 30.09.2008, s. 6. 

2019/EØS/77/61 
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7) Persontransporttjenester med buss og turvogn bør 

komme alle borgere til gode. Derfor bør funksjons-

hemmede og bevegelseshemmede personer, uavhengig 

av om årsaken til funksjonshemningen eller bevegelses-

hemningen er uførhet, alder eller andre forhold, ha 

samme adgang til buss- og turvogntransport som andre 

borgere. Funksjonshemmede og bevegelseshemmede 

personer har samme rett som alle andre borgere til fri 

bevegelighet, valgfrihet og likebehandling. 

8) På bakgrunn av artikkel 9 i De forente nasjoners 

konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt 

funksjonsevne og for å gi funksjonshemmede og 

bevegelseshemmede personer samme mulighet som 

andre borgere til å reise med buss og turvogn bør det 

fastsettes regler for likebehandling og assistanse under 

reisen. Disse personene bør derfor gis adgang til å reise 

og ikke nektes transport på grunn av sin funksjons-

hemning eller bevegelseshemning, med mindre dette er 

berettiget av sikkerhetsgrunner eller på grunn av 

kjøretøyets eller infrastrukturens utforming. Innenfor 

rammen av gjeldende lovgivning om vern av 

arbeidstakere bør funksjonshemmede og bevegelses-

hemmede personer ha rett til assistanse på terminalene 

og om bord i kjøretøyene. Av hensyn til den sosiale 

integrasjonen bør assistansen ytes gratis til de berørte 

personene. Transportørene bør fastsette adgangsvilkår, 

helst ved å bruke det europeiske standardiserings-

systemet. 

9) I forbindelse med beslutninger om utforming av nye 

terminaler og ved større ombygginger bør terminal-

administrasjonene bestrebe seg på å ta hensyn til 

behovene til funksjonshemmede og bevegelseshemmede 

personer, i samsvar med kravene om «utforming for 

alle». I alle tilfeller bør terminaladministrasjonene 

utpeke steder der slike personer kan melde sin ankomst 

og be om assistanse. 

10) På samme måte bør transportørene, uten at det berører 

nåværende eller framtidig lovgivning om tekniske krav 

til busser og turvogner, om mulig ta hensyn til disse 

behovene når de treffer beslutninger om utstyret i nye 

og ombygde kjøretøyer. 

11) Medlemsstatene bør bestrebe seg på å forbedre eksis-

terende infrastruktur når det er nødvendig for at 

transportørene skal kunne sikre funksjonshemmede og 

bevegelseshemmede personer adgang, og for å gi egnet 

assistanse. 

12) For å kunne imøtekomme funksjonshemmede og 

bevegelseshemmede personers behov bør personalet få 

egnet opplæring. Med sikte på å lette gjensidig 

godkjenning av førernes nasjonale kvalifikasjoner kan 

opplæring i bevissthet om funksjonshemninger inngå i 

den grunnleggende kvalifiseringen eller regelmessige 

opplæringen omhandlet i europaparlaments- og råds-

direktiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om grunnleggende 

kvalifisering og regelmessig opplæring av førere av 

visse veigående kjøretøyer for transport av gods eller 

passasjerer(1). For å sikre forenlighet mellom innfø-

ringen av opplæringskravene og de fristene som er 

fastsatt i nevnte direktiv, bør det gis mulighet for unntak 

i et begrenset tidsrom. 

13) Organisasjoner som representerer funksjonshemmede 

eller bevegelseshemmede personer, bør rådspørres eller 

medvirke ved utarbeidingen av innholdet i opplæringen 

om funksjonshemninger. 

14) Opplysninger om tjenesten før og under reisen bør inngå 

i buss- og turvognpassasjerers rettigheter. Alle 

vesentlige opplysninger som gis til buss- og turvogn-

passasjerer, bør også på anmodning gis i en alternativ 

form som er lett tilgjengelig for funksjonshemmede og 

bevegelseshemmede personer, f.eks. med stor skrift, i 

klarspråk, med blindeskrift, som elektronisk kommuni-

kasjon som er tilgjengelig via adaptiv teknologi, eller på 

lydbånd. 

15) Denne forordning bør ikke begrense transportørenes rett 

til å søke erstatning fra enhver person, herunder tredje-

mann, i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning. 

16) Ulempene for passasjerene på grunn av innstilte eller 

vesentlig forsinkede reiser bør begrenses. Derfor bør 

passasjerer som reiser fra terminaler, tas hånd om på en 

egnet måte, og opplysninger bør gis på en slik måte at 

de er lett tilgjengelige for alle passasjerer. Passasjerene 

bør også få muligheten til å avbestille reisen og få 

billettene refundert, eller til å fortsette reisen eller bli 

omrutet under tilfredsstillende vilkår. Dersom 

transportørene ikke gir passasjerene nødvendig assi-

stanse, bør passasjerene ha rett til erstatning. 

17) Transportørene bør samarbeide med sikte på å vedta 

bestemmelser på nasjonalt eller europeisk plan, med 

medvirkning fra berørte parter, yrkessammenslutninger 

og sammenslutninger av kunder, passasjerer, funksjons-

hemmede og bevegelseshemmede. Slike bestemmelser 

bør ha som mål å forbedre de opplysninger og den pleie 

og assistanse passasjerene tilbys når det oppstår avbrudd 

i reisen, særlig ved store forsinkelser eller innstillinger, 

med særlig vekt på passasjerer som har særskilte behov 

på grunn av funksjonshemning, bevegelseshemning, 

sykdom, alder eller graviditet, herunder deres ledsagere, 

samt passasjerer som reiser med små barn. De nasjonale 

tilsynsorganene skal underrettes om nevnte 

bestemmelser.  

  

(1) EUT L 226 av 9.7.2003, s. 4. 
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18) Denne forordning bør ikke berøre passasjerrettighetene 

fastsatt ved rådsdirektiv 90/314/EØF av 13. juni 1990 

om pakkereiser, herunder pakkeferier og pakketurer(1). 

Denne forordning bør ikke gjelde for tilfeller der en 

pakketur innstilles av andre årsaker enn at transporten 

med buss eller turvogn innstilles. 

19) Passasjerene bør underrettes fullt ut om sine rettigheter i 

henhold til denne forordning, slik at de faktisk kan 

utøve disse rettighetene. 

20) Passasjerene bør kunne utøve sine rettigheter ved hjelp 

av egnede klageordninger som er iverksatt av 

transportørene, eller eventuelt ved å inngi klage til det 

eller de organene som vedkommende medlemsstat har 

utpekt for formålet. 

21) Medlemsstatene bør sikre at denne forordning over-

holdes og utpeke ett eller flere vedkommende organer 

som skal stå for tilsyn og håndheving. Dette berører 

ikke passasjerenes rett til å søke om erstatning gjennom 

en domstol i henhold til nasjonal lovgivning. 

22) Idet det tas hensyn til de framgangsmåtene medlems-

statene har fastsatt for inngivelse av klager, bør en klage 

som gjelder assistanse, fortrinnsvis rettes til det eller de 

organer som er utpekt til å håndheve denne forordning i 

den medlemsstaten der påstignings- eller avstignings-

stedet ligger. 

23) Medlemsstatene bør fremme bruk av offentlige 

transportmidler og bruk av integrerte opplysninger og 

integrerte billetter, for å optimere bruken av og 

samtrafikkevnen til ulike transportmåter og 

transportører. 

24) Medlemsstatene bør fastsette sanksjoner for over-

tredelser av denne forordning og sikre at disse sanksjo-

nene iverksettes. Disse sanksjonene bør være virknings-

fulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

25) Ettersom målet for denne forordning, som er å sikre et 

høyt og likeverdig nivå for vern av og assistanse til 

buss- og turvognpassasjerer i alle medlemsstater, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 

på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan 

nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i 

traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går denne forordning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå dette målet. 

26) Denne forordning bør ikke berøre europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av 

  

(1) EFT L 158 av 23.6.1990, s. 59. 

fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike 

opplysninger(2). 

27) Håndhevingen av denne forordning bør skje på grunnlag 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid 

mellom nasjonale myndigheter med ansvar for hånd-

heving av forbrukervernlovgivning (forordningen om 

forbrukervernsamarbeid)(3). Nevnte forordning bør 

derfor endres. 

28) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende 

rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i 

Den europeiske unions pakt om de grunnleggende 

rettigheter, som nevnt i artikkel 6 i traktaten om Den 

europeiske union, idet det også tas hensyn til råds-

direktiv 2000/43/EF av 29. juni 2000 om gjennomføring 

av prinsippet om likebehandling uansett rase eller etnisk 

opprinnelse(4) og rådsdirektiv 2004/113/EF av  

13. desember 2004 om gjennomføring av prinsippet om 

lik handsaming av kvinner og menn når det gjeld tilgang 

til og levering av varer og tenester(5) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes regler for buss- og turvogn-

transport som omfatter: 

a) likebehandling av passasjerene med hensyn til de transport-

vilkårene som tilbys av transportørene, 

b) passasjerenes rettigheter ved ulykker som skyldes bruk av 

buss eller turvogn, og som fører til død eller personskade 

eller til at bagasje blir borte eller skadet, 

c) likebehandling av og obligatorisk assistanse til funksjons-

hemmede og bevegelseshemmede personer, 

d) passasjerenes rettigheter ved innstilling eller forsinkelse, 

e) de opplysninger som minst skal gis til passasjerene, 

f) behandling av klager, 

g) alminnelige regler for håndheving.  

  

(2) EFT L 281 av 27.6.1995, s. 31. 

(3) EUT L 364 av 21.12.2004, s. 1. 

(4) EFT L 180 av 10.08.2000, s. 22. 

(5) EUT L 373 av 21.12.2004, s. 37. 
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Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på passasjerer som reiser 

med rutetransport for uspesifiserte passasjerkategorier, når 

passasjerenes påstignings- eller avstigningssted ligger på en 

medlemsstats territorium og den fastsatte reiseavstanden er 

250 km eller mer. 

2.  Med hensyn til transport som nevnt i nr. 1 der den 

fastsatte reiseavstanden er under 250 km, får artikkel 4 nr. 2, 

artikkel 9, artikkel 10 nr. 1, artikkel 16 nr. 1 bokstav b), 

artikkel 16 nr. 2, artikkel 17 nr. 1 og 2 og artikkel 24-28 

anvendelse. 

3.  Dessuten får denne forordning, unntatt artikkel 9-16, 

artikkel 17 nr. 3 og kapittel IV, V og VI, anvendelse på 

passasjerer som reiser med transport utenfor rute, når passasje-

rens første påstigningssted eller siste avstigningssted ligger på 

en medlemsstats territorium. 

4.  Med unntak av artikkel 4 nr. 2, artikkel 9, artikkel 10 

nr. 1, artikkel 16 nr. 1 bokstav b), artikkel 16 nr. 2, artikkel 17 

nr. 1 og 2 og artikkel 24-28 kan medlemsstatene, på en åpen og 

ikke-diskriminerende måte, unnta innenriks rutetransport fra 

anvendelsen av denne forordning. Slike unntak kan gis fra og 

med datoen for anvendelse av denne forordning for en periode 

på høyst fire år, og kan fornyes én gang. 

5.  For en periode på fire år fra datoen for anvendelse av 

denne forordning kan medlemsstatene på en åpen og ikke-

diskriminerende måte unnta bestemte rutetransporter fra 

anvendelsen av denne forordning, ettersom en betydelig del av 

slike rutetransporter, med minst ett fastsatt stopp, utføres 

utenfor Unionen. Slike unntak kan fornyes én gang. 

6.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om unntak 

for ulike typer transport som gis i henhold til nr. 4 og  

5. Kommisjonen skal treffe egnede tiltak dersom et slikt unntak 

anses for ikke å være i samsvar med bestemmelsene i denne 

artikkel. Innen 2. mars 2018 skal Kommisjonen framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om unntak som er gitt i 

henhold til nr. 4 og 5. 

7.  Ingen bestemmelse i denne forordning skal anses for å 

være i strid med eller for å innføre ytterligere krav enn de 

tekniske kravene til busser eller turvogner, til infrastruktur eller 

til utstyr på bussholdeplasser og terminaler som er fastsatt i 

gjeldende regelverk. 

8.  Denne forordning berører ikke passasjerrettighetene 

fastsatt i direktiv 90/314/EØF og får ikke anvendelse dersom en 

pakketur som omhandlet i nevnte direktiv, innstilles av andre 

årsaker enn at en rutetransport innstilles. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «rutetransport» regelmessig transport av passasjerer med 

buss eller turvogn langs bestemte ruter der passasjerene tas 

opp og slippes av ved stoppesteder som er fastsatt på 

forhånd, 

b) «transport utenfor rute» transport som ikke omfattes av 

definisjonen av rutetransport, og hvis hovedkjennetegn er at 

den benyttes til transport med buss eller turvogn av grupper 

av passasjerer som er satt sammen på initiativ fra en kunde 

eller fra transportøren selv, 

c) «transportavtale» en avtale mellom en transportør og en 

passasjer om utførelse av en eller flere rutetransporter eller 

transporter utenfor rute, 

d) «billett» et gyldig dokument eller annet bevis på en 

transportavtale, 

e) «transportør» enhver fysisk eller juridisk person som ikke 

er reisearrangør, reisebyrå eller billettutsteder, og som tilbyr 

rutetransport eller transport utenfor rute til offentligheten, 

f) «utførende transportør» en fysisk eller juridisk person som 

ikke er transportøren, og som faktisk utfører transporten 

helt eller delvis, 

g) «billettutsteder» enhver formidler som inngår transport-

avtaler på vegne av en transportør, 

h) «reisebyrå» enhver formidler som inngår transportavtaler på 

vegne av en passasjer, 

i) «reisearrangør» en arrangør eller formidler som definert i 

artikkel 2 nr. 2 og 3 i direktiv 90/314/EØF, som ikke er 

transportør, 

j) «funksjonshemmet eller bevegelseshemmet person» enhver 

person hvis bevegelighet ved bruk av transportmidler er 

nedsatt på grunn av en en fysisk funksjonshemning 

(sensorisk eller motorisk, varig eller midlertidig), psykisk 

funksjonshemning eller svekkelse, eller på grunn av enhver 

annen funksjonshemning, eller alder, og hvis situasjon 

krever behørig oppmerksomhet og tilpasning av de tjenester 

som er tilgjengelige for alle passasjerer, til vedkommendes 

særlige behov,  
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k) «adgangsvilkår» relevante standarder og retningslinjer for 

samt opplysninger om adgangen til busser og/eller utpekte 

terminaler, herunder deres utstyr for funksjonshemmede 

eller bevegelseshemmede personer, 

l) «reservasjon» en bestilling av en sitteplass på en buss eller 

turvogn for rutetransport med et angitt avgangstidspunkt, 

m) «terminal» en bemannet terminal der en rutetransport etter 

den fastsatte ruten skal stoppe for påstigning eller 

avstigning av passasjerer, og som er utstyrt med inn-

retninger som innsjekkingsskranke, venterom eller billett-

kontor, 

n) «bussholdeplass» ethvert sted utenom en terminal der en 

rutetransport etter den fastsatte ruten skal stoppe for 

påstigning eller avstigning av passasjerer, 

o) «terminaladministrasjon» en forvaltningsenhet i en med-

lemsstat som har ansvaret for forvaltningen av en utpekt 

terminal, 

p) «innstilling» en tidligere planlagt rutetransport som ikke 

utføres, 

q) «forsinkelse» forskjellen mellom en rutetransports avgangs-

tid i henhold til den offentliggjorte ruteplanen, og dens 

faktiske avgangstid. 

Artikkel 4 

Billetter og ikke-diskriminerende avtalevilkår 

1.  Transportørene skal utstede en billett til passasjeren med 

mindre andre dokumenter gir rett til transport. Det kan utstedes 

en elektronisk billett. 

2. Uten at det berører honnørtakster skal de avtalevilkår og 

takster som anvendes av transportørene, tilbys offentligheten 

uten direkte eller indirekte forskjellsbehandling på grunnlag av 

sluttkundens nasjonalitet eller transportørenes eller billettut-

stedernes etableringssted i Unionen. 

Artikkel 5 

Andre utførende parter 

1.  Dersom oppfyllelsen av forpliktelsene i henhold til denne 

forordning overlates til en utførende transportør, en billettut-

steder eller enhver annen person, er den transportøren, det 

reisebyrået, den reisearrangøren eller den terminalad-

ministrasjonen som har overlatt disse forpliktelsene til andre, 

likevel ansvarlig for den utførende partens handlinger og 

unnlatelser. 

2.  Dessuten er den parten som transportøren, reisebyrået, 

reisearrangøren eller terminaladministrasjonen har overlatt 

oppfyllelsen av en forpliktelse til, omfattet av bestemmelsene i 

denne forordning med hensyn til nevnte forpliktelse. 

Artikkel 6 

Forbud mot unntak 

1.  Forpliktelser overfor passasjerer i henhold til denne 

forordning kan ikke begrenses eller oppheves ved f.eks. et 

unntak eller en klausul i transportavtalen. 

2.  Transportørene kan tilby avtalevilkår som er gunstigere 

for passasjerene enn vilkårene fastsatt i denne forordning. 

KAPITTEL II 

ERSTATNING OG ASSISTANSE I TILFELLE ULYKKER 

Artikkel 7 

Passasjerers død eller personskade og bortkommet eller 

skadet bagasje 

1.  Passasjerene skal i samsvar med gjeldende nasjonal 

lovgivning ha rett til erstatning for en persons død, herunder 

rimelige begravelseskostnader, eller personskade, samt for 

bortkommet eller skadet bagasje som følge av ulykker som 

skyldes bruk av buss eller turvogn. Ved en passasjers død skal 

denne rettigheten minst omfatte de personer som passasjeren 

hadde eller ville ha hatt en lovmessig forsørgerplikt overfor. 

2.  Erstatningsbeløpet skal beregnes i samsvar med gjeldende 

nasjonal lovgivning. Et eventuelt høyeste erstatningsbeløp 

fastsatt i nasjonal lovgivning for død og personskade eller for 

bortkommet eller skadet bagasje, skal i hvert enkelt tilfelle være 

minst: 

a) 220 000 euro per passasjer, 

b) 1 200 euro per kolli. Dersom rullestoler eller annet bevegel-

sesutstyr blir skadet, skal erstatningsbeløpet alltid tilsvare 

kostnaden ved å erstatte eller reparere utstyret som er blitt 

borte eller skadet. 

Artikkel 8 

Passasjerers umiddelbare praktiske behov 

I tilfelle en ulykke som skyldes bruk av buss eller turvogn, skal 

transportøren gi rimelig og forholdsmessig assistanse for å 

oppfylle passasjerenes umiddelbare praktiske behov etter 

ulykken. Slik assistanse skal om nødvendig omfatte innkvar-

tering, mat, klær, transport og førstehjelp. Ytelse av assistanse 

skal ikke innebære en erkjennelse av erstatningsansvar. 

For hver passasjer kan transportøren begrense de samlede 

innkvarteringskostnadene til 80 euro per natt og innkvarte-

ringens varighet til to netter.  
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KAPITTEL III 

FUNKSJONSHEMMEDE OG BEVEGELSESHEMMEDE 

PERSONERS RETTIGHETER 

Artikkel 9 

Rett til transport 

1.  Transportører, reisebyråer og turarrangører skal ikke nekte 

å godkjenne en reservasjon fra, å utstede eller på annen måte 

levere en billett til eller å slippe om bord en person med 

begrunnelse i funksjonshemning eller bevegelseshemning. 

2.  Funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer skal 

tilbys reservasjoner og billetter uten ekstra kostnad. 

Artikkel 10 

Unntak og særlige vilkår 

1.  Uten hensyn til artikkel 9 nr. 1 kan transportører, 

reisebyråer og turarrangører nekte å godkjenne en reservasjon 

fra, å utstede eller på annen måte levere en billett til eller å 

slippe om bord en person under henvisning til funksjons-

hemning eller bevegelseshemning: 

a)  for å oppfylle gjeldende sikkerhetskrav fastsatt i folkeretten, 

unionsretten eller nasjonal lovgivning, eller for å oppfylle 

krav til helse og sikkerhet fastsatt av vedkommende 

myndigheter, 

b)  dersom kjøretøyets utforming eller infrastrukturen, 

herunder bussholdeplasser og terminaler, gjør det fysisk 

umulig å slippe om bord, slippe av eller transportere den 

funksjonshemmede eller bevegelseshemmede personen på 

en trygg og driftsmessig gjennomførbar måte. 

2.  Dersom de nekter å godkjenne en reservasjon eller å 

utstede eller på annen måte levere en billett under henvisning til 

årsakene nevnt i nr. 1, skal transportørene, reisebyråene og 

turoperatørene opplyse den berørte personen om eventuell 

akseptabel alternativ transport som transportøren utfører. 

3.  Dersom en funksjonshemmet eller bevegelseshemmet 

person som har en reservasjon eller billett, og som har oppfylt 

kravene i artikkel 14 nr. 1 bokstav a), likevel nektes påstigning 

på grunn av sin funksjonshemning eller bevegelseshemning, 

skal denne personen og eventuelle personer som ledsager 

vedkommende i samsvar med nr. 4 i denne artikkel, tilbys 

valget mellom: 

a)  rett til refusjon og, dersom det er relevant, gratis transport 

så snart som mulig tilbake til første avgangssted i henhold 

til transportavtalen, og 

b)  fortsettelse av reisen eller omruting med rimelig alternativ 

transport til bestemmelsesstedet fastsatt i transportavtalen. 

Retten til refusjon av det beløpet som er betalt for billetten, 

gjelder selv om det ikke er gitt melding i samsvar med 

artikkel 14 nr. 1 bokstav a). 

4.  Dersom en transportør, et reisebyrå eller en turarrangører 

under henvisning til funksjonshemning eller bevegelses-

hemning nekter å godkjenne en reservasjon fra, å utstede eller 

på annen måte levere en billett til eller å slippe om bord en 

person av årsakene nevnt i nr. 1, kan denne personen kreve å bli 

ledsaget av en annen person etter eget valg som kan gi den 

funksjonshemmede eller bevegelseshemmede personen den 

assistansen som er nødvendig for at årsakene nevnt i nr. 1 ikke 

lenger kommer til anvendelse. 

Denne ledsageren skal transporteres gratis, og skal dersom det 

er praktisk mulig gis en plass ved siden av den funksjons-

hemmede eller bevegelseshemmede personen. 

5.  Dersom luftfartsselskaper, reisebyråer eller turarrangører 

anvender bestemmelsene i nr. 1, skal de umiddelbart underrette 

den funksjonshemmede eller bevegelseshemmede personen om 

årsakene til dette, og på anmodning gi vedkommende disse 

opplysningene skriftlig innen fem virkedager etter anmod-

ningen. 

Artikkel 11 

Tilgjengelighet og opplysninger 

1.  I samarbeid med organisasjoner som representerer funk-

sjonshemmede eller bevegelseshemmede personer, skal 

transportørene og terminaladministrasjonene, eventuelt 

gjennom sine organisasjoner, fastsette eller ha fastsatt ikke-

diskriminerende adgangsvilkår for transport av funksjons-

hemmede og bevegelseshemmede personer. 

2.  Adgangsvilkårene fastsatt i nr. 1, herunder teksten i 

regelverk vedtatt på internasjonalt plan, unionsplan eller 

nasjonalt plan der sikkerhetskravene som de ikke-diskrimi-

nerende adgangsvilkårene bygger på, er fastsatt, skal 

offentliggjøres av transportørene og terminaladministrasjonene 

fysisk eller på Internett, etter anmodning i lett tilgjengelig form, 

på de samme språkene som opplysninger normalt offentliggjø-

res på for alle passasjerer. Når disse opplysningene gis, skal det 

tas særlig hensyn til funksjonshemmede og bevegelses-

hemmede personers behov. 

3.  Turarrangørene skal stille til rådighet de adgangsvilkårene 

som er fastsatt i nr. 1, og som får anvendelse på reiser som 

inngår i pakkereiser, pakkeferier og pakketurer som de 

arrangerer, selger eller tilbyr for salg. 

4.  Opplysningene om adgangsvilkår nevnt i nr. 2 og 3 skal 

på anmodning fra passasjeren deles ut i fysisk form.  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/995 

 

5.  Transportørene, reisebyråene og turarrangørene skal sikre 

at alle relevante alminnelige opplysninger om reisen og 

transportvilkårene, herunder eventuelt ved reservasjon og 

opplysninger på Internett, foreligger i en form som er egnet og 

lett tilgjengelig for funksjonshemmede og bevegelseshemmede 

personer. Opplysningene skal på anmodning fra passasjeren 

deles ut i fysisk form. 

Artikkel 12 

Utpeking av terminaler 

Medlemsstatene skal utpeke buss- og turvognterminaler der det 

skal gis assistanse til funksjonshemmede og bevegelses-

hemmede personer. Medlemsstatene skal underrette Kommi-

sjonen om dette. Kommisjonen skal offentliggjøre en liste over 

de utpekte buss- og turvognterminalene på Internett. 

Artikkel 13 

Rett til assistanse på utpekte terminaler og om bord i busser 

og turvogner 

1.  Med forbehold for adgangsvilkårene fastsatt i artikkel 11 

nr. 1 skal transportørene og terminaladministrasjonene, 

innenfor sine respektive ansvarsområder, på de terminalene 

som er utpekt av medlemsstatene, gi gratis assistanse til funk-

sjonshemmede og bevegelseshemmede personer i minst den 

utstrekning som er angitt i vedlegg I bokstav a). 

2.  Med forbehold for adgangsvilkårene fastsatt i artikkel 11 

nr. 1 skal transportørene gi gratis assistanse til funksjons-

hemmede og bevegelseshemmede personer om bord i busser og 

turvogner i minst den utstrekning som er angitt i vedlegg I 

bokstav b). 

Artikkel 14 

Vilkår for å gi assistanse 

1.  Transportørene og terminaladministrasjonene skal 

samarbeide med sikte på å gi assistanse til funksjonshemmede 

og bevegelseshemmede personer, forutsatt at: 

a)  personens behov for slik assistanse meldes til transportø-

rene, terminaladministrasjonene, reisebyråene eller tur-

arrangørene minst 36 timer før det er behov for den, og 

b)  vedkommende personer møter opp på det utpekte stedet: 

i)  på det tidspunktet som transportøren på forhånd har 

bestemt, som skal være høyst 60 minutter før den 

angitte avgangstiden, med mindre transportøren og 

passasjeren har avtalt en kortere periode, eller 

ii)  dersom det ikke er bestemt noe tidspunkt, senest  

30 minutter før den angitte avgangstiden. 

2.  I tillegg til nr. 1 skal funksjonshemmede eller bevegelses-

hemmede personer når de reserverer eller forhåndskjøper 

billett, underrette transportøren, reisebyrået eller turarrangøren 

om sine særlige behov med hensyn til sitteplasser, forutsatt at 

disse behovene er kjent på dette tidspunktet. 

3.  Transportørene, terminaladministrasjonene, reisebyråene 

og turarrangørene skal treffe alle nødvendige tiltak for å lette 

mottakelsen av meldinger om behov for assistanse fra funk-

sjonshemmede eller bevegelseshemmede personer. Denne 

forpliktelsen gjelder på alle utpekte terminaler og deres 

utsalgssteder, herunder ved salg per telefon og Internett. 

4.  Dersom det ikke er gitt melding i samsvar med nr. 1 

bokstav a) og nr. 2, skal transportørene, terminaladmini-

strasjonene, reisebyråene og turarrangørene treffe alle rimelige 

tiltak for å sikre at den funksjonshemmede eller bevegelses-

hemmede personen gis nødvendig assistanse for å kunne stige 

på en avgående buss eller turvogn, bytte til en korrespon-

derende buss eller turvogn eller stige av en ankommende buss 

eller turvogn under en reise som vedkommende har kjøpt  

billett til. 

5.  Terminaladministrasjonene skal utpeke et sted inne i eller 

utenfor terminalbygningen der funksjonshemmede eller 

bevegelseshemmede personer kan melde sin ankomst og be om 

assistanse. Stedet skal være tydelig skiltet og gi grunnleggende 

opplysninger om terminalen og den assistansen som gis, i en 

lett tilgjengelig form. 

Artikkel 15 

Oversending av opplysninger til tredjemann 

Dersom reisebyråer eller turarrangører mottar en melding som 

nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav a), skal de, innenfor sin vanlige 

kontortid, oversende opplysningene til transportøren eller 

terminaladministrasjonen så snart som mulig. 

Artikkel 16 

Opplæring 

1.  Transportørene og eventuelt terminaladministrasjonene 

skal fastsette framgangsmåter for opplæring om funksjons-

hemninger, herunder anvisninger, og sikre at: 

a)  de av deres personale, unntatt førere, herunder personer 

ansatt av en annen utførende part, som gir direkte assistanse 

til funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer, har 

fått opplæring eller anvisninger som beskrevet i vedlegg II 

bokstav a) og b), og 

b)  de av deres personale, herunder førere, som kommer i 

direkte kontakt med de reisende, har fått opplæring eller 

anvisninger som beskrevet i vedlegg II bokstav a). 

2.  En medlemsstat kan for en periode på høyst fem år fra 

1. mars 2013 gi unntak fra anvendelsen av nr. 1 bokstav b) med 

hensyn til opplæring av førere.  
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Artikkel 17 

Erstatning for rullestoler og annet bevegelsesutstyr 

1.  Transportørene og terminaladministrasjonene er ansvar-

lige dersom de har forårsaket at rullestoler, annet bevegel-

sesutstyr eller hjelpemidler er blitt borte eller skadet. Tapet eller 

skaden skal erstattes av den transportøren eller terminal-

administrasjonen som er ansvarlig for tapet eller skaden. 

2.  Erstatningen nevnt i nr. 1 skal svare til kostnaden ved 

nyanskaffelse eller reparasjon av utstyret eller hjelpemidlene 

som er blitt borte eller skadet. 

3.  Om nødvendig skal alle anstrengelser gjøres for raskt å 

skaffe til veie midlertidig erstatningsutstyr eller midlertidige 

erstatningshjelpemidler. Rullestoler, annet bevegelelsesutstyr 

eller hjelpemidler skal om mulig ha lignende tekniske og 

funksjonelle egenskaper som de som er blitt borte eller skadet. 

Artikkel 18 

Unntak 

1.  Uten at det berører artikkel 2 nr. 2 kan medlemsstatene 

unnta innenlands rutetransport fra anvendelsen av noen av eller 

alle bestemmelsene i dette kapittel, forutsatt at de sikrer at deres 

nasjonale lovgivning garanterer minst samme vern av 

funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer som 

denne forordning. 

2.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om unntak 

som gis i henhold til nr. 1. Kommisjonen skal treffe egnede 

tiltak dersom et slikt unntak anses for ikke å være i samsvar 

med bestemmelsene i denne artikkel. Innen 2. mars 2018 skal 

Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet en 

rapport om unntak som er gitt i henhold til nr. 1. 

KAPITTEL IV 

PASSASJERERS RETTIGHETER VED INNSTILLINGER 

ELLER FORSINKELSER 

Artikkel 19 

Fortsatt reise, omruting og refusjon 

1.  Dersom en transportør har rimelig grunn til å forvente at 

en rutetransport vil bli innstilt eller at avgangen fra en terminal 

vil bli forsinket med mer enn 120 minutter, eller ved over-

booking, skal passasjeren umiddelbart få valget mellom: 

a)  fortsatt reise eller omruting til det endelige bestemmel-

sesstedet i henhold til transportavtalen, uten ekstra kostnad, 

under sammenlignbare vilkår og så snart som mulig, 

b)  refusjon av billettprisen og, dersom det er relevant, gratis 

transport med buss eller turvogn så snart som mulig tilbake 

til det første avgangsstedet i henhold til transportavtalen. 

2.  Dersom transportøren ikke tilbyr passasjeren valget nevnt 

i nr. 1, har passasjeren rett til en erstatning tilsvarende 50 % av 

billettprisen, i tillegg til refusjonen nevnt i nr. 1 bokstav b). 

Transportøren skal utbetale dette beløpet innen en måned etter 

at søknaden om erstatning er inngitt. 

3.  Dersom bussen eller turvognen blir ubrukelig under 

reisen, skal transportøren sørge for enten fortsatt reise med et 

annet kjøretøy fra det stedet der det ubrukelige kjøretøyet 

befinner seg, eller transport fra det stedet der det ubrukelige 

kjøretøyet befinner seg, til et egnet ventested eller en terminal 

som det er mulig å fortsette reisen fra. 

4.  Dersom en rutetransport blir innstilt eller avgangen fra en 

bussholdeplass blir forsinket med mer enn 120 minutter, har 

passasjerene rett til fortsatt reise, omruting eller refusjon av 

billettprisen som nevnt i nr. 1. 

5.  Refusjonen nevnt i nr. 1 bokstav b) og nr. 4 skal utbetales 

innen 14 dager etter at tilbudet er gitt eller kravet er mottatt. 

Refusjonen skal dekke hele billettprisen på kjøpstidspunktet for 

den eller de deler av reisen som ikke er gjennomført, og, 

dersom reisen ikke lenger tjener noe formål sett ut fra 

passasjerens opprinnelige reiseplan, for den eller de deler av 

reisen som allerede er gjennomført. Dersom det dreier seg om 

abonnementskort eller periodekort, skal refusjonen tilsvare 

reisens forholdsmessige andel av hele kostnaden for 

abonemments- eller periodekortet. Refusjonen skal utbetales 

kontant med mindre passasjeren godtar en annen form for 

refusjon. 

Artikkel 20 

Opplysninger 

1.  Dersom en rutetransport blir innstilt eller avgangen blir 

forsinket, skal de passasjerene som skal reise fra terminalen, så 

snart som mulig og senest 30 minutter etter den fastsatte 

avgangstiden opplyses om dette av transportøren eller eventuelt 

av terminaladministrasjonen, samt om beregnet avgangstid så 

snart denne opplysningen foreligger. 

2.  Dersom passasjerer på grunn av en innstilling eller 

forsinkelse ikke når fram i tide til en avgang som etter 

ruteplanen er korresponderende, skal transportøren eller 

eventuelt terminaladministrasjonen treffe rimelige tiltak for å 

opplyse de berørte passasjerene om alternative forbindelser. 

3.  Transportøren eller eventuelt terminaladministrasjonen 

skal sikre at funksjonshemmede og bevegelseshemmede 

personer får opplysningene fastsatt i nr. 1 og 2 i en lett 

tilgjengelig form.  
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4.  Dersom det er mulig, skal opplysningene fastsatt i nr. 1 og 

2 gis i elektronisk form til alle passasjerer, herunder passasjerer 

som skal reise fra bussholdeplasser, innen fristen fastsatt i nr. 1, 

dersom passasjerene har anmodet om dette og har gitt 

transportøren de nødvendige kontaktopplysningene. 

Artikkel 21 

Assistanse ved innstilte eller forsinkede avganger 

Dersom avgangen for en reise med med en fastsatt varighet på 

over tre timer blir innstilt eller forsinket med mer enn  

90 minutter, skal transportøren gratis tilby passasjeren: 

a)  måltider eller forfriskninger som står i forhold til ventetiden 

eller forsinkelsen, forutsatt at slike finnes på bussen eller 

terminalen eller med rimelighet kan leveres, 

b)  et hotellrom eller annen innkvartering og hjelp til å 

organisere transport mellom terminalen og innkvarterings-

stedet dersom det blir nødvendig med en eller flere 

overnattinger. For hver passasjer kan transportøren 

begrense de samlede innkvarteringskostnadene, som ikke 

omfatter transport mellom terminalen og innkvarterings-

stedet, til 80 euro per natt, og innkvarteringens varighet til 

to netter. 

Ved anvendelsen av denne artikkel skal transportøren ta særlig 

hensyn til behovene til funksjonshemmede og bevegelses-

hemmede personer og deres eventuelle ledsagere. 

Artikkel 22 

Andre krav 

Ingen bestemmelser i dette kapittel hindrer at passasjerer ved 

nasjonale domstoler og i samsvar med nasjonal lovgivning 

fremmer krav om erstatning for tap som skyldes innstilt eller 

forsinket rutetransport. 

Artikkel 23 

Unntak 

1.  Artikkel 19 og 21 får ikke anvendelse på passasjerer med 

åpen billett, så lenge avgangstiden ikke er angitt, med unntak av 

passasjerer som har abonnementskort eller periodekort. 

2.  Artikkel 21 bokstav b) får ikke anvendelse dersom 

transportøren beviser at innstillingen eller forsinkelsen skyldes 

værforhold eller naturkatastrofer som setter sikker buss- eller 

turvogntransport i fare. 

KAPITTEL V 

ALMINNELIGE REGLER FOR OPPLYSNINGER OG KLAGER 

Artikkel 24 

Rett til reiseopplysninger 

Transportørene og terminaladministrasjonene skal innenfor sine 

respektive ansvarsområder gi passasjerene tilstrekkelige 

opplysninger under hele reisen. Dersom det er mulig, skal disse 

opplysningene på anmodning gis i lett tilgjengelig form. 

Artikkel 25 

Opplysninger om passasjerenes rettigheter 

1.  Transportørene og terminaladministrasjonene skal 

innenfor sine respektive ansvarsområder sikre at passasjerene 

senest ved avreisen får tilstrekkelige og forståelige opplys-

ninger om sine rettigheter i henhold til denne forordning. Disse 

opplysningene skal stilles til rådighet på terminalene og 

eventuelt på Internett. Dersom det er mulig, skal opplysningene 

på anmodning fra en funksjonshemmet eller bevegelseshemmet 

person gis i lett tilgjengelig form. Opplysningene skal omfatte 

kontaktopplysninger til det eller de tilsynsorganer som er utpekt 

av medlemsstaten i henhold til artikkel 28 nr. 1. 

2.  For å oppfylle opplysningskravet nevnt i nr. 1 kan 

transportørene og terminaladministrasjonene bruke et sammen-

drag av bestemmelsene i denne forordning som er utarbeidet av 

Kommisjonen på alle offisiell språk i Den europeiske unions 

institusjoner, og som stilles til rådighet for dem. 

Artikkel 26 

Klager 

Transportørene skal innføre eller ha innført en ordning for 

behandling av klager i forbindelse med rettighetene og 

forpliktelsene fastsatt i denne forordning. 

Artikkel 27 

Inngivelse av klager 

Uten at det berører krav om erstatning i samsvar med artikkel 7 

skal en passasjer omfattet av denne forordning som ønsker å 

klage til transportøren, inngi klagen innen tre måneder fra 

rutetransporten ble utført eller skulle ha blitt utført. Innen en 

måned etter å ha mottatt klagen skal transportøren underrette 

passasjeren om at klagen er tatt til følge, avvist eller fortsatt er 

under vurdering Det endelige svaret på klagen skal gis senest 

tre måneder etter at den er mottatt. 

KAPITTEL VI 

HÅNDHEVING OG NASJONALE TILSYNSORGANER 

Artikkel 28 

Nasjonale tilsynsorganer 

1.  Hver medlemsstat skal utpeke ett eller flere nye eller 

eksisterende organer med ansvar for å håndheve denne 

forordning med hensyn til rutetransport fra steder på dens 

territorium og rutetransport fra en tredjestat til disse stedene. 

Hvert organ skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre 

overholdelse av bestemmelsene i denne forordning.  
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Hvert organ skal med hensyn til organisasjon, finansierings-

beslutninger, juridisk struktur og beslutningstaking være 

uavhengig av transportører, turarrangører og terminal-

administrasjoner. 

2.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om det 

eller de organer som de har utpekt i samsvar med denne 

artikkel. 

3.  Enhver passasjer kan i samsvar med nasjonal lovgivning 

til vedkommende organ som er utpekt i henhold til nr. 1, eller 

til ethvert annet vedkommende organ som er utpekt av en 

medlemsstat, inngi klage på en påstått overtredelse av denne 

forordning. 

En medlemsstat kan beslutte at passasjeren som et første skritt 

skal inngi en klage til transportøren, og i så fal skal det 

nasjonale tilsynsorganet eller et annet vedkommende organ som 

er utpekt av medlemsstaten, fungere som ankeinstans for klager 

som ikke er blitt avgjort i henhold til artikkel 27. 

Artikkel 29 

Rapport om håndheving 

Innen 1. juni 2015 og hvert annet år etter dette skal tilsynsor-

ganene som er utpekt i henhold til artikkel 28 nr. 1, 

offentliggjøre en rapport om sin virksomhet i de foregående to 

årene, som særlig skal inneholde en beskrivelse av de tiltak som 

er truffet for å gjennomføre denne forordning, og statistikk over 

klager og iverksatte sanksjoner. 

Artikkel 30 

Samarbeid mellom tilsynsorganer 

Når det er relevant, skal de nasjonale tilsynsorganene nevnt i 

artikkel 28 nr. 1 utveksle opplysninger om sitt arbeid og om 

beslutningsprinsipper og beslutningspraksis. Kommisjonen skal 

bistå dem i dette arbeidet. 

Artikkel 31 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner for 

overtredelse av bestemmelsene i denne forordning og skal treffe 

alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene iverksettes. De 

fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal 

underrette Kommisjonen om disse reglene og tiltakene innen 

1. mars 2013 og skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

alle senere endringer av dem. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 32 

Rapportering 

Kommisjonen skal innen 2. mars 2016 framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen og 

virkningene av denne forordning. Rapporten skal om nødvendig 

ledsages av forslag til regelverk som gjennomfører bestemmel-

sene i denne forordning i mer detalj, eller endrer dem. 

Artikkel 33 

Endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 2006/2004 skal nytt nr. 19 

lyde: 

«19. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 181/2011 av 16. februar 2011 om passasjerers 

rettigheter ved buss- og turvogntransport(*). 

  

(*) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 1.» 

Artikkel 34 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. mars 2013. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 16. februar 2011. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK MARTONYI J. 

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

ASSISTANSE TIL FUNKSJONSHEMMEDE OG BEVEGELSESHEMMEDE PERSONER 

a) Assistanse på utpekte terminaler 

 Assistanse og tiltak som er nødvendige for at funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer skal kunne: 

– melde sin ankomst til terminalen og anmode om assistanse på de utpekte stedene, 

– forflytte seg fra det utpekte stedet til innsjekkingsskranken, venterommet og påstigningsområdet, 

– stige om bord i kjøretøyet, etter behov ved hjelp av heiser, rullestoler eller annet nødvendig utstyr, 

– laste bagasjen om bord, 

– hente bagasjen, 

– forlate kjøretøyet, 

– ha med seg en godkjent førerhund om bord på en buss eller turvogn, 

– forflytte seg til sitteplassen. 

b) Assistanse om bord 

 Assistanse og tiltak som er nødvendige for at funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer skal kunne: 

– få vesentlige opplysninger om en reise i lett tilgjengelig form, forutsatt at passasjeren har anmodet om dette, 

– stige på og av under opphold på reisen, dersom det finnes personale utover føreren om bord. 

 ______   
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VEDLEGG II 

OPPLÆRING OM FUNKSJONSHEMNINGER 

a) Opplæring i bevissthet om funksjonshemninger 

 Opplæringen av personale som kommer i direkte kontakt med de reisende, omfatter 

– bevissthet om og hensiktsmessig atferd overfor personer med fysiske, sensoriske (syn og hørsel) eller skjulte 

funksjonshemninger, eller lærevansker, herunder hvordan det skilles mellom de forskjellige evnene hos personer 

som kan ha redusert bevegelighet, orienteringsevne eller kommunikasjonsevne, 

– hindringer som funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer møter, herunder holdningsmessige, 

miljømessige/fysiske og organisasjonsmessige hindringer, 

– godkjente førerhunder, herunder en førerhunds rolle og behov, 

– håndtering av uventede hendelser, 

– mellommenneskelige ferdigheter og metoder for kommunikasjon med døve og hørselshemmede personer, 

synshemmede personer, personer med svekket taleevne og personer med lærevansker, 

– forsiktig behandling av rullestoler og annet bevegelsesutstyr for å unngå at de skades (for alt personale med 

ansvar for bagasjehåndtering, dersom slik finnes). 

b) Opplæring i assistanse til funksjonshemmede personer 

 Opplæringen av personale som deltar direkte i å gi assistanse til funksjonshemmede og bevegelseshemmede 

personer, omfatter 

– metoder for å hjelpe rullestolbrukere med å komme inn i og ut av rullestolen, 

– evne til å gi assistanse til funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer som reiser med en godkjent 

førerhund, herunder slike hunders rolle og behov, 

– metoder for å ledsage synshemmede passasjerer og behandling og transport av godkjente førerhunder, 

– kjennskap til hva slags utstyr som kan være til hjelp for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer og 

hvordan slikt utstyr håndteres, 

– betjening av det utstyret som brukes til hjelp ved påstigning og avstigning, og kunnskap om egnede fram-

gangsmåter for assistanse ved påstigning og avstigning som ivaretar funksjonshemmede og bevegelseshemmede 

personers trygghet og verdighet, 

– forståelse for nødvendigheten av pålitelig og profesjonell assistanse og bevissthet om at visse funksjons-

hemmede passasjerer kan føle seg sårbare under reisen fordi de er avhengige av den assistansen som gis, 

– kunnskap om førstehjelp. 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1177/2010 

av 24. november 2010 

om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei og om endring av forordning 

(EF) nr. 2006/2004(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 91 nr. 1 og artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Unionens tiltak på området sjøtransport og transport på 

innlands vannveier bør blant annet ha som mål å sikre et 

godt vern for passasjerene på lik linje med det som 

gjelder for andre transportmåter. Dessuten bør det tas 

fullt hensyn til de allmenne kravene til forbrukervern. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 334 av 17.12.2010,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) og vedlegg XIX (Forbrukervern), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 71. 

(1) EUT C 317 av 23.12.2009, s. 89. 

(2) Europaparlamentets holdning av 23. april 2009 (EUT C 184 E av 

8.7.2010, s. 293), Rådets holdning ved første behandling av  

11. mars 2010 (EUT C 122 E av 11.5.2010, s. 19), Europa-

parlamentets holdning av 6. juli 2010 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 11. oktober 2010. 

2) Ettersom passasjeren til sjøs eller på innlands vannvei er 

den svake parten i transportavtalen, bør alle passasjerer 

sikres et minstevern. Det bør ikke være noe til hinder for 

at transportørene tilbyr avtalevilkår som er gunstigere 

for passasjerene enn vilkårene fastsatt i denne 

forordning. Samtidig har denne forordning ikke som 

formål å gripe inn i de kommersielle forbindelsene 

mellom foretak med hensyn til godstransport. Særlig bør 

en avtale mellom en transportør på vei og en annen 

transportør ikke forstås som en transportavtale i henhold 

til denne forordning, og bør derfor ikke gi veitransportø-

ren eller dennes ansatte rett til erstatning etter denne 

forordning ved forsinkelser. 

3) Vernet av passasjerene bør ikke bare omfatte person-

transport mellom havner på medlemsstatenes terri-

torium, men også persontransport mellom disse havnene 

og havner utenfor medlemsstatenes territorium, idet det 

tas hensyn til risikoen for konkurransevridning i 

markedet for persontransport. Uttrykket «EU-

transportør» bør derfor tolkes så vidt som mulig i denne 

forordning, men uten at andre unionsrettsakter berøres, 

for eksempel rådsforordning (EØF) nr. 4056/86 av  

22. desember 1986 om fastsettelse av nærmere regler for 

anvendelse av traktatens artikkel 85 og 86 på 

sjøtransport(3) og rådsforordning (EØF) nr. 3577/92 av 

7. desember 1992 om anvendelse av prinsippet om 

adgangen til å yte tjenester innen sjøtransport i medlems-

statene (maritim kabotasje)(4). 

4) Det indre marked for persontransport til sjøs og på 

innlands vannvei bør komme alle borgere til gode. 

Derfor bør personer med nedsatt funksjons- og 

bevegelsesevne, uansett om dette skyldes funksjons-

hemning, alder eller andre forhold, ha mulighet for  

å benytte seg av persontransport og delta på et cruise på 

lik linje med andre borgere. Personer med nedsatt 

funksjons- og bevegelsesevne har samme rett som alle 

andre borgere til fri bevegelighet, valgfrihet og 

likebehandling.  

  

(3) EFT L 378 av 31.12.1986, s. 4. 

(4) EFT L 364 av 12.12.1992, s. 7. 

2019/EØS/77/62 
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5) Medlemsstatene bør fremme bruken av offentlige 

transportmidler og integrerte billettsystemer for å 

optimalisere bruken av ulike transportmåter og 

transportører og deres samtrafikkevne. 

6) På bakgrunn av artikkel 9 i De forente nasjoners 

konvensjon om rettighetene til mennesker med 

funksjonshemning, og for å gi personer med nedsatt 

funksjons- og bevegelsesevne mulighet for å reise til 

sjøs og på innlands vannveier på lik linje med andre 

borgere, bør det fastsettes regler om likebehandling og 

assistanse på reisen. Disse personene bør derfor gis 

adgang til å reise og ikke nektes transport, med mindre 

dette berettiges ut fra sikkerhetshensyn som er fastsatt 

av vedkommende myndigheter. De bør ha rett til 

assistanse i havner og om bord i passasjerskip. Av 

hensyn til prinsippet om sosial integrasjon bør assi-

stansen være gratis for dem det gjelder. Transportørene 

bør fastsette vilkår for tilgjengelighet, fortrinnsvis ved å 

anvende det europeiske standardiseringssystemet. 

7) I forbindelse med beslutninger om utforming av nye 

havner og terminaler og som en del av større ombyggin-

ger bør organer som har ansvar for disse anleggene, ta 

hensyn til behovene hos personer med nedsatt 

funksjons- og bevegelsesevne, framfor alt hva angår 

tilgjengelighet, og ta særlig hensyn til kravene om 

«utforming for alle». Transportørene bør ta hensyn til 

disse behovene når de treffer beslutning om utformingen 

av passasjerskip som nybygges og ombygges, i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF av 

12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske krav til 

fartøyer på innlands vannveier(1) og europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/45/EF av 6. mai 2009 om 

sikkerhetsstandarder for passasjerskip(2). 

8) Assistanse i havner som ligger på en medlemsstats 

territorium bør blant annet gjøre det mulig for personer 

med nedsatt funksjons- og bevegelsesevne å  

forflytte seg fra et nærmere angitt ankomststed i en havn 

til et passasjerskip, og fra et passasjerskip til et nærmere 

angitt avreisested i en havn, herunder å komme seg om 

bord og komme seg i land. 

  

(1) EUT L 389 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EUT L 163 av 25.6.2009, s. 1. 

9) Når transportørene organiserer assistanse til personer 

med nedsatt funksjons- og bevegelsesevne, og sin 

personalopplæring om dette, bør de samarbeide med 

organisasjoner som representerer personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne. I dette arbeidet bør de 

også ta hensyn til relevante bestemmelser i Den 

internasjonale konvensjon om normer for opplæring, 

sertifikater og vakthold for sjøfolk, samt anbefalingen 

fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) om 

utforming og drift av passasjerskip for å ivareta 

behovene hos eldre og personer med nedsatt funk-

sjonsevne. 

10) Bestemmelsene om ombordstigning for personer med 

nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne bør ikke berøre 

alminnelige bestemmelser om ombordstigning for 

passasjerer fastlagt ved gjeldende internasjonale eller 

nasjonale regler, eller unionsregler. 

11) Unionens rettsakter om passasjerrettigheter bør ta 

hensyn til at passasjerer, og framfor alt personer med 

nedsatt funksjons- og bevegelsesevne, kan ha behov for 

å benytte forskjellige transportmåter og forflytte seg 

mellom dem på en smidig måte, med forbehold for 

gjeldende sikkerhetsbestemmelser om drift av skip. 

12) Passasjerene bør få tilfredsstillende informasjon når en 

persontransport eller et cruise blir innstilt eller forsinket. 

Denne informasjonen bør hjelpe passasjerene til å ta 

nødvendige forholdsregler og om nødvendig innhente 

opplysninger om alternative forbindelser. 

13) Passasjerenes ulemper som følge av innstilte eller svært 

forsinkede avganger bør begrenses. Passasjerene bør 

derfor bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte, og bør 

kunne avbestille reisen og få billettene refundert, eller få 

tilbud om en ny reiserute på tilfredsstillende vilkår. 

Tilfredsstillende innkvartering for passasjerene behøver 

ikke nødvendigvis være hotellrom, men kan også være 

annen egnet innkvartering som finnes tilgjengelig, alt 

etter omstendighetene i hvert enkelt tilfelle, passasje-

renes kjøretøyer og skipets egenskaper. I denne 

forbindelse og i behørig begrunnede tilfeller under 

ekstraordinære og presserende omstendigheter bør 

transportørene ha mulighet til å benytte seg av 

tilgjengelige, relevante lokaler i samarbeid med sivile 

myndigheter.  
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14) Transportørene bør sørge for at passasjerene får utbetalt 

erstatning dersom en persontransport blir innstilt eller 

forsinket, svarende til en prosentandel av billettprisen, 

unntatt når innstilt eller forsinket avgang skyldes 

værforhold som vanskeliggjør sikker drift av skipet, 

eller ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne 

vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet. 

15) Transportørene bør, i samsvar med alminnelig 

anerkjente prinsipper, pålegges bevisbyrden for at den 

innstilte eller forsinkede avgangen skyldtes slike 

værforhold eller ekstraordinære omstendigheter. 

16) Værforhold som vanskeliggjør sikker drift av skipet bør 

omfatte, men ikke begrenses til, kraftig vind, tung sjø, 

sterk strøm, vanskelige isforhold og ekstremt høy eller 

lav vannstand, orkan, tornado og flom. 

17) Ekstraordinære omstendigheter bør omfatte, men ikke 

begrenses til, naturkatastrofer som brann og jordskjelv, 

terrorangrep, krig og militær eller sivil væpnet konflikt, 

opprør, militær eller rettsstridig konfiskering, arbeids-

konflikt, ilandsetting av en syk, skadet eller død person, 

søk og redning til sjøs eller på innlands vannvei, 

nødvendige tiltak for å beskytte miljøet, beslutninger 

truffet av trafikkstyringsorganer eller havnemyndigheter, 

eller vedkommende myndigheters beslutninger knyttet 

til offentlig orden og sikkerhet og for å dekke akutte 

transportbehov. 

18) Transportørene bør, sammen med berørte parter, 

yrkessammenslutninger og forbrukerorganisasjoner, 

passasjerer og personer med nedsatt funksjons- og 

bevegelsesevne, samarbeide om å innføre ordninger på 

nasjonalt eller europeisk nivå for å bedre den 

ivaretakelse og assistanse som tilbys passasjerer når 

reisen blir avbrutt, framfor alt ved store forsinkelser 

eller innstilte avganger. Nasjonale tilsynsorganer bør 

underrettes om disse ordningene. 

19) Den europeiske unions domstol har allerede fastslått at 

problemer som fører til innstilte eller forsinkede 

avganger kommer inn under begrepet ekstraordinære 

omstendigheter bare i den grad de skyldes hendelser 

som ikke inngår i den normale utøvelsen av ved-

kommende transportørs virksomhet og ligger utenfor 

transportørens faktiske kontroll. Merk at værforhold 

som vanskeliggjør sikker drift av skipet selvsagt ligger 

utenfor transportørens faktiske kontroll. 

20) Denne forordning bør ikke berøre passasjerrettighetene 

fastsatt ved rådsdirektiv 90/314/EØF av 13. juni 1990 

om pakkereiser, herunder pakkeferier og pakketurer(1). 

Denne forordning bør ikke gjelde i tilfeller der en 

pakketur innstilles av andre årsaker enn at passasjer-

transporten eller cruiset blir innstilt. 

21) Passasjerene bør få full informasjon om sine rettigheter i 

henhold til denne forordning, i en form som er tilgjen-

gelig for alle, slik at de faktisk kan utøve disse 

rettighetene. Passasjerrettighetene bør omfatte informa-

sjon om persontransporten eller cruiset før og under 

reise. All viktig informasjon til passasjerene bør også 

gis i en form som er tilgjengelig for personer med 

nedsatt funksjons- og bevegelsesevne, slik at passasje-

rene får tilgang til de samme opplysningene, for 

eksempel ved hjelp av tekst, blindeskrift, lyd, video 

og/eller et elektronisk format. 

22) Passasjerene bør kunne utøve sine rettigheter gjennom 

egnede og tilgjengelige klageordninger som transportø-

rene og terminaloperatørene har innført på sine 

respektive områder, eller eventuelt ved å inngi klage til 

det eller de organer som vedkommende medlemsstat har 

utpekt for dette formålet. Transportører og terminal-

operatører bør besvare passasjerklager innen et bestemt 

tidsrom, og være klar over at manglende reaksjon på en 

klage vil kunne brukes mot dem. 

23) En klage som gjelder assistanse i en havn eller om bord 

i et skip, bør fortrinnsvis rettes til det eller de organer 

som er utpekt til å håndheve denne forordning i med-

lemsstaten der ombordstigningshavnen ligger og, når 

det gjelder persontransport fra en tredjestat, der i land-

stigningshavnen ligger, idet det tas hensyn til de 

framgangsmåter medlemsstaten har fastsatt for å inngi 

klage. 

24) Medlemsstatene bør sikre at denne forordning over-

holdes, og utpeke ett eller flere vedkommende organ(er) 

som skal stå for tilsyn og håndheving. Dette berører 

ikke passasjerenes rett til å søke om erstatning ved en 

domstol i henhold til nasjonal rett. 

25) Det eller de organer som er utpekt til å håndheve denne 

forordning, bør være uavhengige av kommersielle 

interesser. Hver medlemsstat bør utpeke minst ett organ 

som i aktuelle tilfeller har fullmakt og evne til å 

undersøke klager fra enkeltpersoner og legge til rette for 

  

(1) EFT L 158 av 23.6.1990, s. 59. 
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tvisteløsning. Passasjerer bør ha rett til et begrunnet svar 

fra det utpekte organet innen et rimelig tidsrom. 

Ettersom pålitelig statistikk er viktig for å kunne 

håndheve denne forordning, ikke minst for å sikre 

enhetlig anvendelse i hele Unionen, bør rapportene fra 

disse organene om mulig inneholde statistikk over 

klager og resultatet av dem. 

26) Medlemsstatene bør fastsette sanksjoner som får anven-

delse ved overtredelse av denne forordning og sikre at 

disse sanksjonene anvendes. Sanksjonene bør være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

27) Ettersom målene for denne forordning, som er å sikre at 

passasjerer har godt vern og får god assistanse i alle 

medlemsstater, og å sikre at markedsdeltakere driver sin 

virksomhet på harmoniserte vilkår i det indre marked, 

ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 

derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre 

kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i 

samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 

i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går denne forordning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå disse målene. 

28) Håndhevingen av denne forordning bør skje med 

hjemmel i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid 

mellom nasjonale myndigheter med ansvar for hånd-

heving av forbrukervernlovgivning (forordningen om 

forbrukervernsamarbeid)(1). Nevnte forordning bør 

derfor endres. 

29) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og 

om fri utveksling av slike opplysninger(2) bør over-

holdes og håndheves strengt for å sikre fysiske og 

juridiske personers personvern, og for å sikre at de 

opplysninger og rapporter som bes utlevert, utelukkende 

benyttes til å oppfylle forpliktelsene fastsatt i denne 

forordning og ikke på en måte som er til skade for disse 

personene. 

30) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende 

rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i 

Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter, som er omhandlet i artikkel 6 i traktaten om 

Den europeiske union. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

  

(1) EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1. 

(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes regler for transport til sjøs og på 

innlands vannveier med hensyn til: 

a) likebehandling av passasjerene med hensyn til de transport-

vilkårene som tilbys av transportørene, 

b) likebehandling av og assistanse til personer med nedsatt 

funksjons- og bevegelsesevne, 

c) passasjerenes rettigheter ved innstilling eller forsinkelse, 

d) hvilke opplysninger som minst skal gis til passasjerene, 

e) klagebehandling, 

f) alminnelige regler for håndheving. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på passasjerer i forbin-

delse med 

a) persontransport der ombordstigningshavnen ligger på en 

medlemsstats territorium, 

b) persontransport der ombordstigningshavnen ligger utenfor 

en medlemsstats territorium og ilandstigningshavnen ligger 

på en medlemsstats territorium, forutsatt at transporten 

foretas av en EU-transportør som definert i artikkel 3 

bokstav e), 

c) et cruise der ombordstigningshavnen ligger på en medlems-

stats territorium. Artikkel 16 nr. 2, artikkel 18 og 19 og 

artikkel 20 nr. 1 og 4 får imidlertid ikke anvendelse på slike 

passasjer. 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på passasjerer som 

reiser 

a) med skip som er sertifisert for inntil 12 passasjerer, 

b) med skip der besetningen med ansvar for skipets drift utgjør 

høyst tre personer, eller der den totale strekningen for 

persontransporten er under 500 meter én vei, 

c) på andre utflukter og sightseeing enn et cruise, eller  
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d) med skip som ikke drives med mekanisk kraft samt 

opprinnelige, historiske passasjerfartøyer og kopier av slike 

fartøyer, utformet før 1965 og bygd hovedsakelig av de 

opprinnelige materialene, og sertifisert for høyst  

36 passasjerer. 

3.  Medlemsstatene kan, i to år fra 18. desember 2012, unnta 

sjøgående skip i innenriksfart på under 300 bruttotonn fra 

anvendelsen av denne forordning, forutsatt at passasjerret-

tighetene i henhold til denne forordning er tilstrekkelig sikret i 

nasjonal rett. 

4.  Medlemsstatene kan unnta persontransport som omfattes 

av forpliktelser til å yte offentlig tjeneste, kontrakter om 

offentlig tjenesteyting eller integrerte tjenester fra anvendelsen 

av denne forordning, forutsatt at passasjerrettighetene i henhold 

til denne forordning er tilsvarende sikret i nasjonal rett. 

5.  Uten å berøre direktiv 2006/87/EF og direktiv 2009/45/EF 

skal ingen bestemmelse i denne forordning forstås som tekniske 

krav som pålegger transportører, terminaloperatører eller andre 

enheter å endre eller skifte ut skip, infrastruktur, havner eller 

havneterminaler. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «person med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne» 

enhver person hvis bevegelighet er nedsatt i forbindelse 

med transportbruk som følge av en fysisk funksjons-

nedsettelse (sensorisk eller motorisk, varig eller midler-

tidig), psykisk funksjonsnedsettelse eller -svekkelse, eller 

enhver annen grunn til funksjonsnedsettelse, eller som en 

følge av alder, og som er i en situasjon som krever behørig 

oppmerksomhet og tilpasning til denne personens spesielle 

behov av de tjenester som er tilgjengelige for alle 

passasjerer, 

b) «en medlemsstats territorium» et territorium der traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte får anvendelse etter 

dens artikkel 355, på de vilkår som er fastsatt der, 

c) «vilkår for tilgjengelighet» relevante standarder og 

retningslinjer for, og opplysninger om, tilgjengeligheten i 

havneterminaler og skip, herunder deres utstyr for personer 

med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne, 

d) «transportør» en fysisk eller juridisk person som ikke er 

reisearrangør, reisebyrå eller billettutsteder, og som tilbyr 

persontransport eller cruise til allmennheten, 

e) «EU-transportør» en transportør som er etablert på en 

medlemsstats territorium, eller som tilbyr transport i form 

av persontransport til eller fra en medlemsstats territorium, 

f) «persontransport» en kommersiell persontransporttjeneste 

til sjøs eller på innlands vannvei i henhold til en 

offentliggjort ruteplan, 

g) «integrerte tjenester» transporttjenester som er knyttet 

sammen innenfor et bestemt geografisk område, med felles 

informasjonstjeneste, billettsystem og ruteplan, 

h) «utførende transportør» en annen person enn transportøren, 

som rent faktisk utfører hele transporten eller deler av den, 

i) «innlands vannvei» et naturlig eller kunstig seilbart 

innlands vannområde, eller system av sammenknyttede 

vannområder, som benyttes til transport, for eksempel 

innsjøer, elver eller kanaler eller en kombinasjon av dem, 

j) «havn» et sted eller et geografisk område der det er foretatt 

utbedringsarbeider og finnes anlegg som gjør det mulig å ta 

imot skip der passasjerer jevnlig går om bord eller i land, 

k) «havneterminal» en terminal, bemannet av en transportør 

eller en terminaloperatør, i en havn med fasiliteter, for 

eksempel innsjekkingsskranker, billettskranker eller 

venterom, samt personale for ombordstigning eller i land-

stigning av passasjerer som benytter persontransport eller er 

på cruise, 

l) «skip» et fartøy som benyttes i fart til sjøs eller på innlands 

vannveier, 

m) «transportavtale» en avtale mellom en transportør og en 

passasjer om å gjennomføre en eller flere persontransporter 

eller ett eller flere cruise, 

n) «billett» et gyldig dokument eller annet bevis på en 

transportavtale, 

o) «billettutsteder» enhver detaljist som inngår transport-

avtaler på vegne av en transportør, 

p) «reisebyrå» enhver detaljist som inngår transportavtaler på 

vegne av en passasjer eller en reisearrangør, 

q) «reisearrangør» en arrangør eller detaljist som ikke er 

transportør, i henhold til artikkel 2 nr. 2 og 3 i direktiv 

90/314/EØF, 

r) «reservasjon» en bestilling av en passasjertransport eller et 

cruise på en bestemt avgang,  
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s) «terminaloperatør» et privat eller offentlig organ på en 

medlemsstats territorium med ansvar for administrasjon og 

ledelse av en havneterminal, 

t) «cruise» en transporttjeneste til sjøs eller på innlands 

vannvei som utføres utelukkende med sikte på fornøyelse 

eller rekreasjon, som omfatter lugarer og andre fasiliteter, 

og som varer mer enn to netter om bord, 

u) «sjøulykke» forlis, kantring, kollisjon eller grunnstøting av 

skipet, eksplosjon eller brann om bord i skipet, eller feil på 

skipet. 

Artikkel 4 

Billetter og ikke-diskriminerende avtalevilkår 

1.  Transportørene skal utstede en billett til passasjeren, med 

mindre andre dokumenter gir rett til transport etter nasjonal rett. 

Det kan utstedes en elektronisk billett. 

2.  Uten at det berører honnørtakster skal de avtalevilkår og 

takster som anvendes av transportører eller billettutstedere, 

tilbys allmennheten uten noen direkte eller indirekte forskjells-

behandling på grunnlag av sluttkundens nasjonalitet eller 

transportørenes eller billettutstedernes etableringssted i 

Unionen. 

Artikkel 5 

Andre utførende parter 

1.  Dersom oppfyllelsen av forpliktelsene i henhold til denne 

forordning overlates til en utførende transportør, en 

billettutsteder eller enhver annen person, er den transportøren, 

det reisebyrået, den reisearrangøren eller den terminal-

operatøren som har overlatt disse forpliktelsene til andre, 

likevel ansvarlige for den utførende partens handlinger og 

unnlatelser når denne part handler innenfor rammen av sine 

arbeidsoppgaver. 

2.  Dessuten er den parten som transportøren, reisebyrået, 

reisearrangøren eller terminaloperatøren har overlatt oppfyl-

lelsen av en forpliktelse til, i tillegg til bestemmelsen i nr. 1 

omfattet av bestemmelsene i denne forordning, herunder 

bestemmelser om ansvar og innsigelser, med hensyn til nevnte 

forpliktelse. 

Artikkel 6 

Oppfyllelsesplikt 

Rettigheter og forpliktelser i henhold til denne forordning kan 

ikke begrenses eller oppheves, for eksempel ved et unntak eller 

en begrensende klausul i transportavtalen. 

KAPITTEL II 

RETTIGHETER FOR PERSONER MED NEDSATT 

FUNKSJONS- OG BEVEGELSESEVNE 

Artikkel 7 

Rett til transport 

1.  Transportører, reisebyråer og reisearrangører skal ikke 

nekte å godta en reservasjon fra, utstede eller på annen måte 

levere en billett til, eller slippe om bord, en person utelukkende 

på grunnlag av funksjonshemning eller nedsatt bevegelsesevne. 

2.  Reservasjoner og billetter skal tilbys personer med nedsatt 

funksjons- og bevegelsesevne uten ekstra kostnader og på 

samme vilkår som for alle andre passasjerer. 

Artikkel 8 

Unntak og særlige vilkår 

1.  Som unntak fra artikkel 7 nr. 1 kan transportører, reise-

byråer og reisearrangører nekte å godta en reservasjon fra, 

utstede eller på annen måte levere en billett til, eller å slippe om 

bord, en person med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne 

a) for å overholde gjeldende sikkerhetskrav fastsatt i folkeret-

ten, unionsretten eller nasjonal rett, eller for å oppfylle 

sikkerhetskrav fastsatt av vedkommende myndigheter, 

b) når passasjerskipets utforming eller havnens infrastruktur 

og fasiliteter, herunder havneterminaler, gjør det umulig å 

slippe om bord eller slippe i land, eller transportere ved-

kommende på en trygg og praktisk gjennomførlig måte. 

2.  Dersom transportørene, reisebyråene og turoperatørene 

nekter å godkjenne en reservasjon eller å utstede eller på annen 

måte levere en billett under henvisning til årsakene nevnt i 

nr. 1, skal de gjøre alt som med rimelighet er mulig for å tilby 

den berørte personen en akseptabel alternativ transport med en 

persontransport eller et cruise som transportøren tilbyr. 

3.  Når en person med nedsatt funksjons- eller bevegel-

sesevne som har en reservasjon eller en billett, og som har 

oppfylt kravene omhandlet i artikkel 11 nr. 2, likevel nektes 

ombordstigning med hjemmel i denne forordning, skal 

vedkommende og eventuelle ledsagere som nevnt i nr. 4 gis 

mulighet til å velge mellom refusjon av billettprisen og en ny 

reiserute som fastsatt i vedlegg I. Retten til å velge en returreise 

eller en ny reiserute skal være betinget av at alle sikkerhetskrav 

er oppfylt.  
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4.  Transportører, reisebyråer og reisearrangører kan, når det 

er strengt nødvendig og på de vilkår som er fastsatt i nr. 1, 

kreve at en person med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne 

ledsages av en annen person som er i stand til å gi 

vedkommende nødvendig assistanse. Ved persontransport skal 

en slik ledsager transporteres gratis. 

5.  Når transportører, reisebyråer og reisearrangører gjør bruk 

av nr. 1 eller 4, skal de umiddelbart opplyse personen med 

nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne om de konkrete 

grunnene til dette. På anmodning skal personen med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne få opplyst disse grunnene 

skriftlig innen fem virkedager etter at anmodningen ble 

framsatt. Ved avvisning i samsvar med nr. 1 bokstav a) skal det 

vises til de sikkerhetskrav som gjelder. 

Artikkel 9 

Tilgjengelighet og opplysninger 

1.  I samarbeid med organisasjoner som representerer 

personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne skal 

transportører og terminaloperatører, eventuelt gjennom sine 

organisasjoner, innføre eller ha innført ikke-diskriminerende 

vilkår for tilgjengelighet i forbindelse med transport av 

personer med nedsatt funksjons- og bevegelsesevne. Vilkårene 

for tilgjengelighet skal på anmodning oversendes til nasjonale 

tilsynsorganer. 

2.  Vilkårene for tilgjengelighet omhandlet i nr. 1 skal 

offentliggjøres av transportører og terminaloperatører, fysisk 

eller på internett, på anmodning i en tilgjengelig form, og på de 

språk som normalt benyttes til å informere alle passasjerer. Det 

skal tas særlig hensyn til behovene hos personer med nedsatt 

funksjons- og bevegelsesevne. 

3.  Reisearrangører skal gjøre tilgjengelige vilkårene for 

tilgjengelighet som omhandlet i nr. 1 og som får anvendelse på 

reiser som inngår i pakkereiser, pakkeferier og pakketurer som 

de arrangerer, selger eller tilbyr for salg. 

4.  Transportører, reisebyråer og reisearrangører skal, også i 

forbindelse med nettreservasjon og -informasjon, sørge for at 

alle relevante opplysninger om transportvilkår, reisein-

formasjon og vilkår for tilgjengelighet foreligger i en form som 

er hensiktsmessig og tilgjengelig for personer med nedsatt 

funksjons- og bevegelsesevne. Personer med behov for 

assistanse skal motta en bekreftelse på assistansen på enhver 

tilgjengelig måte, herunder elektronisk eller via SMS. 

Artikkel 10 

Rett til assistanse i havner og om bord i skip 

Med forbehold for vilkårene for tilgjengelighet omhandlet i 

artikkel 9 nr. 1 skal transportører og terminaloperatører, på sine 

respektive områder, gi gratis assistanse til personer med nedsatt 

funksjons- og bevegelsesevne som angitt i vedlegg II og III i 

havner, herunder ved ombordstigning og ilandstigning, og om 

bord i skip. Assistansen skal om mulig tilpasses de individuelle 

behovene hos personen med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne. 

Artikkel 11 

Vilkår for å gi assistanse 

1.  Transportører og terminaloperatører skal, på sine 

respektive områder, gi assistanse til personer med nedsatt 

funksjons- og bevegelsesevne som fastsatt i artikkel 10, 

forutsatt at: 

a) transportøren eller terminaloperatøren får melding, på 

enhver tilgjengelig måte, herunder elektronisk eller via 

SMS, om vedkommendes behov for slik assistanse senest 

48 timer før det er behov for assistansen, med mindre det er 

avtalt en kortere frist mellom passasjeren og transportøren 

eller terminaloperatøren, og 

b) personen med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne 

møter opp i havnen eller på et nærmere angitt sted som 

nevnt i artikkel 12 nr. 3 

i) på et tidspunkt fastsatt skriftlig av transportøren, men 

ikke mer enn 60 minutter før offentliggjort tidspunkt for 

ombordstigning, eller 

ii) dersom det ikke er fastsatt et tidspunkt for om bord-

stigning, senest 60 minutter før offentliggjort tidspunkt 

for avreise, med mindre det er avtalt en kortere frist 

mellom passasjeren og transportøren eller terminal-

operatøren. 

2.  I tillegg til bestemmelsen i nr. 1 skal personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne, når de reserverer eller 

forhåndskjøper billetten, melde fra til transportøren om sine 

spesielle behov med hensyn til lugar, sitteplass eller nødvendige 

tjenester, eller sitt behov for å bringe med seg medisinsk utstyr, 

forutsatt at behovet er kjent på det aktuelle tidspunktet. 

3.  En melding i henhold til nr. 1 bokstav a) og nr. 2 kan 

alltid gis til reisebyrået eller reisearrangøren der billetten ble 

kjøpt. Når billetten gjelder for flere reiser, er det tilstrekkelig 

med én beskjed, forutsatt at tilstrekkelige opplysninger gis om 

tidspunktene for senere reiser. Passasjeren skal motta en 

bekreftelse på at det er meldt fra om behovet for assistanse i 

samsvar med kravene i nr. 1 bokstav a) og nr. 2. 

4.  Når det ikke er gitt melding i samsvar med nr. 1 bokstav 

a) og nr. 2, skal transportører og terminaloperatører likevel 

gjøre alt som med rimelighet er mulig for å sikre at det gis 

assistanse på en slik måte at personen med nedsatt funksjons- 

eller bevegelsesevne kan komme seg om bord, komme seg i 

land og reise med skipet.  
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5.  Når en person med nedsatt funksjons- eller bevegel-

sesevne ledsages av en godkjent førerhund, skal hunden 

innkvarteres sammen med vedkommende person, forutsatt at 

det meldes fra til transportøren, reisebyrået eller reisearran-

gøren i samsvar med gjeldende nasjonale regler om transport av 

godkjente førerhunder om bord i passasjerskip, når det finnes 

slike regler. 

Artikkel 12 

Mottak av meldinger og angivelse av møtesteder 

1.  Transportører, terminaloperatører, reisebyråer og reise-

arrangører skal treffe alle tiltak som er nødvendige i forbindelse 

med anmodning om og mottak av meldinger i henhold til 

artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og artikkel 11 nr. 2. Denne 

forpliktelsen gjelder på alle deres salgssteder, også ved salg 

over telefon og på internett. 

2.  Dersom reisebyråer eller reisearrangører som mottar en 

melding som nevnt i nr. 1 skal de, innenfor sin vanlige 

kontortid, oversende opplysningene til transportøren eller 

terminaloperatøren uten opphold. 

3.  Transportører og terminaloperatører skal angi et sted i 

eller utenfor havneterminalen der personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne kan melde sin ankomst og be 

om assistanse. Stedet skal være tydelig skiltet og gi de viktigste 

opplysningene om terminalen og den assistanse som tilbys, i en 

tilgjengelig form. 

Artikkel 13 

Kvalitetsstandarder for assistanse 

1.  Terminaloperatører og transportører som driver havne-

terminaler eller persontransport med over 100 000 kommersi-

elle passasjerbevegelser totalt i løpet av det foregående 

kalenderåret, skal på sine respektive områder fastsette kvalitets-

standarder for den assistanse som er angitt i vedlegg II og III, 

og skal, eventuelt gjennom sine organisasjoner, bestemme 

hvilke ressurser som kreves for å oppfylle disse standardene, i 

samarbeid med organisasjoner som representerer personer med 

nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne. 

2.  Ved fastsettelsen av kvalitetsstandarder skal det tas fullt 

hensyn til internasjonalt anerkjente retningslinjer og atferds-

regler som gjelder tilrettelegging av transport for personer med 

nedsatt funksjons- og bevegelsesevne, og særlig IMOs 

anbefaling om utforming og drift av passasjerskip for å ivareta 

behovene hos eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. 

3.  Kvalitetsstandardene omhandlet i nr. 1 skal offentliggjøres 

av transportører og terminaloperatører, fysisk eller på internett, 

i en tilgjengelig form og på de språk som normalt benyttes til å 

informere alle passasjerer. 

Artikkel 14 

Opplæring og instruksjon 

Uten å berøre Den internasjonale konvensjon om normer for 

opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, og regler vedtatt 

i henhold til den reviderte konvensjonen om skipsfart på 

Rhinen og konvensjonen om skipsfart på Donau, skal 

transportører og eventuelt terminaloperatører fastsette 

framgangsmåter for opplæring om funksjonshemning, med 

instruksjon, og sørge for 

a) at de av deres personale, herunder personer ansatt av en 

annen utførende part, som gir direkte assistanse til personer 

med nedsatt funksjons- og bevegelsesevne, har fått 

opplæring eller instruksjon som beskrevet i vedlegg IV del 

A og B, 

b) at de av deres personale, herunder personer ansatt av en 

annen utførende part, som ellers har ansvar for reservasjon 

og salg av billetter eller ombordstigning og ilandstigning, 

får opplæring eller instruksjon som beskrevet i vedlegg IV 

del A, og 

c) at de personalkategorier som er nevnt i bokstav a) og b) 

holder sin kompetanse ved like, for eksempel gjennom 

instruksjon eller etteropplæringskurs når det er hensikts-

messig. 

Artikkel 15 

Erstatning for bevegelseshjelpemidler eller annet spesielt 

utstyr 

1.  Transportører og terminaloperatører er ansvarlige for tap 

som er oppstått fordi bevegelseshjelpemidler eller annet spesielt 

utstyr benyttet av en person med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne er kommet bort eller er skadet, dersom hendel-

sen som forårsaket tapet, skyldtes en feil eller forsømmelse fra 

transportørens eller terminaloperatørens side. Feil eller 

forsømmelse fra transportørens side skal antas å foreligge 

dersom tapet skyldes en sjøulykke. 

2.  Erstatningen nevnt i nr. 1 skal svare til gjenanskaffel-

sesverdien av det aktuelle utstyret, eller eventuelt til repara-

sjonskostnadene. 

3.  Nr. 1 og 2 får ikke anvendelse dersom artikkel 4 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 392/2009 av  

23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker 

under transport av passasjerer(1) får anvendelse. 

4.  Dessuten skal midlertidig erstatningsutstyr som er et egnet 

alternativ, skaffes raskt til veie så langt det er mulig.  

  

(1) EUT L 131 av 28.5.2009, s. 24. 
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KAPITTEL III 

TRANSPORTØRENS OG TERMINALOPERATØRENS 

FORPLIKTELSER DERSOM REISEN BLIR AVBRUTT 

Artikkel 16 

Informasjon ved innstilte eller forsinkede avganger 

1.  Dersom en persontransport eller et cruise blir innstilt eller 

forsinket, skal passasjerer som reiser fra havneterminalen, eller 

om mulig passasjerer som reiser fra havnen, så snart som mulig 

og senest 30 minutter etter fastsatt avgangstid informeres om 

dette av transportøren eller eventuelt av terminaloperatøren, og 

om beregnet avgangs- og ankomsttid så snart denne informa-

sjonen foreligger. 

2.  Dersom passasjerer mister en korresponderende person-

transport fordi en avgang er innstilt eller forsinket, skal 

transportøren og eventuelt terminaloperatøren gjøre det som 

med rimelighet er mulig for å informere de berørte passasjerene 

om alternative forbindelser. 

3.  Transportøren eller eventuelt terminaloperatøren skal 

sørge for at personer med nedsatt funksjons- eller bevegel-

sesevne får nødvendig informasjon i henhold til nr. 1 og 2 i en 

tilgjengelig form. 

Artikkel 17 

Assistanse ved innstilte eller forsinkede avganger 

1.  Når en transportør har rimelig grunn til å tro at en 

persontransport eller et cruise blir innstilt eller forsinket med 

mer enn 90 minutter ut over fastsatt avgangstid, skal passasjerer 

som reiser fra havneterminaler, tilbys gratis snacks, måltider 

eller forfriskninger som står i et rimelig forhold til ventetiden, 

forutsatt at dette er tilgjengelig eller kan skaffes til veie på en 

rimelig måte. 

2.  Ved en innstilt eller forsinket avgang som krever en eller 

flere overnattinger eller et lengre opphold enn det passasjeren 

hadde hatt til hensikt, skal transportøren, i den grad det er fysisk 

mulig, tilby passasjerer som reiser fra havneterminaler gratis, 

tilfredsstillende overnattingsmulighet om bord eller i land, samt 

transport til og fra havneterminalen og overnattingsstedet, i 

tillegg til de snacks, måltider eller forfriskninger som er 

omhandlet i nr. 1. For hver passasjer kan transportøren begrense 

de totale utgiftene til overnatting i land, utenom transport til og 

fra havneterminalen og overnattingsstedet, til 80 euro per natt, 

og til høyst tre netter. 

3.  Ved anvendelsen av nr. 1 og 2 skal transportøren ta særlig 

hensyn til behovene hos personer med nedsatt funksjons- og 

bevegelsesevne, og eventuelle ledsagere. 

Artikkel 18 

Ny reiserute og refusjon ved innstilte eller forsinkede 

avganger 

1.  Dersom en transportør har rimelig grunn til å tro at en 

persontransport vil bli innstilt, eller at en avgang fra en 

havneterminal vil bli forsinket med mer enn 90 minutter, skal 

passasjeren umiddelbart få valget mellom: 

a) ny reiserute til det endelige bestemmelsesstedet, som 

fastsatt i transportavtalen og på sammenlignbare vilkår, 

snarest mulig og uten ekstra kostnad 

b) refusjon av billettprisen og, dersom det er relevant, gratis 

transport snarest mulig tilbake til det første avgangsstedet, 

som fastsatt i transportavtalen. 

2.  Når en persontransport blir innstilt, eller en avgang fra en 

havn blir forsinket med mer enn 90 minutter, skal passasjerene 

ha rett til ny reiserute eller refusjon av billettprisen fra 

transportøren. 

3.  Innbetaling av refundert beløp som omhandlet i nr. 1 

bokstav b) og nr. 2 skal skje innen sju dager, kontant, ved 

elektronisk bankoverføring, bankanvisning eller banksjekk, og 

skal dekke hele billettprisen på kjøpstidspunktet for den eller de 

deler av reisen som ikke er gjennomført og, dersom reisen ikke 

lenger tjener noe formål sett ut fra passasjerens opprinnelige 

reiseplan, for den eller de deler av reisen som allerede er 

gjennomført. Om passasjeren samtykker, kan full refusjon også 

skje i form av verdikuponger og/eller andre tjenester til et beløp 

som motsvarer billettprisen på kjøpstidspunktet, forutsatt at 

vilkårene er fleksible, særlig med hensyn til gyldighetstid og 

bestemmelsessted. 

Artikkel 19 

Kompensasjon for billettprisen ved forsinket ankomst 

1.  Passasjerer som opplever forsinket ankomst til det 

endelige bestemmelsesstedet, som fastsatt i transportavtalen, 

kan kreve kompensasjon fra transportøren uten å miste retten til 

transport. Kompensasjonen skal utgjøre minst 25 % av 

billettprisen ved en forsinkelse på minst 

a) én time for en reise med fastsatt varighet på inntil fire timer, 

b) to timer for en reise med fastsatt varighet på over fire timer, 

men ikke mer enn åtte timer, 

c) tre timer for en reise med fastsatt varighet på over åtte 

timer, men ikke mer enn tjuefire timer, eller 

d) seks timer for en reise med fastsatt varighet på over tjuefire 

timer. 

Dersom forsinkelsen er mer enn det dobbelte av den tid som er 

oppført i bokstav a)–d), skal kompensasjonen utgjøre 50 % av 

billettprisen.  
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2.  Passasjerer som har et abonnementskort eller periodekort, 

og som gjentatte ganger rammes av forsinket ankomst i løpet av 

gyldighetstiden, kan be om passende kompensasjon i samsvar 

med transportørens regler om kompensasjon. Disse reglene skal 

angi kriteriene for å fastslå når det foreligger en forsinket 

ankomst, og for å beregne kompensasjonen. 

3.  Kompensasjonen skal beregnes ut fra den pris passasjeren 

faktisk har betalt for den forsinkede persontransporten. 

4.  Når transporten gjelder en tur-retur-reise, skal kompen-

sasjon for forsinket ankomst på enten utreisen eller returreisen 

beregnes ut fra halvparten av prisen som er betalt for person-

transporten. 

5.  Kompensasjonen skal betales innen én måned etter at 

anmodningen om kompensasjon er levert. Kompensasjonen kan 

gis i form av verdikuponger og/eller andre tjenester, forutsatt at 

vilkårene er fleksible, særlig med hensyn til gyldighetstid og 

bestemmelsessted. Kompensasjonen skal gis i kontanter dersom 

passasjeren ber om det. 

6.  Kompensasjonen av billettprisen skal ikke reduseres med 

fradrag for transaksjonskostnader, for eksempel gebyrer, 

telefonkostnader eller frimerker. Transportøren kan fastsette en 

minste terskel for betaling av kompensasjon. Denne terskelen 

skal ikke overstige seks euro. 

Artikkel 20 

Unntak 

1.  Artikkel 17, 18 og 19 får ikke anvendelse på passasjerer 

med åpen billett, så lenge avgangstiden ikke er angitt, med 

unntak av passasjerer som har abonnementskort eller 

periodekort. 

2.  Artikkel 17 og 19 får ikke anvendelse dersom passasjeren 

før billettkjøpet får opplyst at reisen er innstilt eller forsinket, 

eller dersom avgangen er innstilt eller forsinket på grunn av en 

feil hos passasjeren. 

3.  Artikkel 17 nr. 2 får ikke anvendelse dersom transportøren 

beviser at innstillingen eller forsinkelsen skyldes værforhold 

som vanskeliggjør sikker drift av skipet. 

4.  Artikkel 19 får ikke anvendelse dersom transportøren 

beviser at avgangen er innstilt eller forsinket på grunn av 

værforhold som vanskeliggjør sikker drift av skipet, eller 

ekstraordinære omstendigheter som er til hinder for at 

persontransporten kan gjennomføres, og som ikke kunne ha 

vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet. 

Artikkel 21 

Andre krav 

Ingen bestemmelse i denne forordning hindrer passasjerer i å 

fremme krav i samsvar med nasjonal rett ved nasjonale 

domstoler om erstatning for tap som skyldes innstilt eller 

forsinket persontransport, herunder i henhold til direktiv 

90/314/EØF. 

KAPITTEL IV 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM INFORMASJON OG 

KLAGER 

Artikkel 22 

Rett til reiseinformasjon 

Transportører og terminaloperatører skal, på sine respektive 

områder, gi passasjerene tilfredsstillende informasjon under 

hele reisen, i en form som er tilgjengelig for alle og på de språk 

som normalt benyttes til å informere alle passasjerer. Det skal 

tas særlig hensyn til behovene hos personer med nedsatt 

funksjons- og bevegelsesevne. 

Artikkel 23 

Informasjon om passasjerrettigheter 

1.  Transportører, terminaloperatører og eventuelt 

havnemyndigheter skal, på sine respektive områder, sørge for at 

informasjon om passasjerrettigheter i henhold til denne 

forordning er offentlig tilgjengelig om bord i skip, i havne-

terminaler og om mulig i havner. Informasjonen skal så langt 

det er mulig gis i en tilgjengelig form og på de språk som 

normalt benyttes til å informere alle passasjerer. Behovene hos 

personer med nedsatt funksjons- og bevegelsesevne skal vies 

særlig oppmerksomhet. 

2.  For å oppfylle informasjonskravet nevnt i nr. 1 kan 

transportører, terminaloperatører og eventuelt havnemyndigheter 

benytte et sammendrag av bestemmelsene i denne forordning 

som Kommisjonen utarbeider på alle offisielle språk i Den 

europeiske unions institusjoner og stiller til rådighet for dem. 

3.  Transportører, terminaloperatører og eventuelt 

havnemyndigheter skal på hensiktsmessig måte, om bord i skip, 

i havneterminaler og om mulig i havner, gi passasjerene 

kontaktopplysningene til det tilsynsorgan som er utpekt av 

vedkommende medlemsstat i henhold til artikkel 25 nr. 1.  
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Artikkel 24 

Klager 

1.  Transportører og terminaloperatører skal innføre eller ha 

innført en tilgjengelig ordning for behandling av klager knyttet 

til rettigheter og forpliktelser som omfattes av denne 

forordning. 

2.  En passasjer som omfattes av denne forordning, og som 

ønsker å klage til transportøren eller terminaloperatøren, skal 

inngi klagen innen to måneder fra den dag transporten ble utført 

eller skulle vært utført. Innen én måned etter å ha mottatt 

klagen skal transportøren eller terminaloperatøren gi passasje-

ren melding om at klagen er tatt til følge, er avvist eller fortsatt 

er til behandling. Det endelige svaret skal gis senest to måneder 

etter at klagen er mottatt. 

KAPITTEL V 

HÅNDHEVING OG NASJONALE TILSYNSORGANER 

Artikkel 25 

Nasjonale tilsynsorganer 

1.  Hver medlemsstat skal utpeke ett eller flere nye eller 

eksisterende organer med ansvar for å håndheve denne 

forordning med hensyn til persontransport og cruise fra havner 

på dens territorium og persontransport fra en tredjestat til disse 

havnene. Hvert organ skal treffe de tiltak som er nødvendige for 

å sikre at bestemmelsene i denne forordning blir overholdt. 

Hvert organ skal, med hensyn til organisasjon, beslutninger om 

finansiering, rettslig form og beslutningstaking være uavhengig 

av kommersielle interesser. 

2.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om det 

eller de organer som er utpekt i samsvar med denne artikkel. 

3.  Enhver passasjer kan i samsvar med nasjonal rett inngi 

klage over en angivelig overtredelse av denne forordning til 

vedkommende organ som er utpekt i henhold til nr. 1, eller til 

ethvert annet vedkommende organ som er utpekt av en med-

lemsstat. Vedkommende organ skal gi passasjeren et begrunnet 

svar på klagen innen et rimelig tidsrom. 

En medlemsstat kan beslutte: 

a) at passasjeren som et første skritt skal inngi klage i henhold 

til denne forordning til transportøren eller terminal-

operatøren, og/eller 

b) at det nasjonale tilsynsorganet eller ethvert annet ved-

kommende organ utpekt av medlemsstaten skal være 

klageinstans for klager som ikke har fått sin løsning i 

henhold til artikkel 24. 

4.  Medlemsstater som har valgt å unnta bestemte tjenester i 

henhold til artikkel 2 nr. 4, skal sørge for at det finnes en 

tilsvarende ordning for håndheving av passasjerrettigheter. 

Artikkel 26 

Rapport om håndheving 

Innen 1. juni 2015 og hvert annet år etter dette skal tilsynsor-

ganer utpekt i henhold til artikkel 25 offentliggjøre en rapport 

om sin virksomhet i de to foregående kalenderårene, som særlig 

skal inneholde en beskrivelse av tiltak truffet for å gjennomføre 

bestemmelsene i denne forordning, statistikk over klager og 

iverksatte sanksjoner. 

Artikkel 27 

Samarbeid mellom tilsynsorganer 

Nasjonale tilsynsorganer som omhandlet i artikkel 25 nr. 1 skal 

utveksle opplysninger om sitt arbeid og om beslutnings-

prinsipper og beslutningspraksis, i den grad det er nødvendig 

for å oppnå en enhetlig anvendelse av denne forordning. 

Kommisjonen skal bistå dem i dette arbeidet. 

Artikkel 28 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastlegge regler om sanksjoner for 

overtredelse av bestemmelsene i denne forordning, og skal 

treffe alle tiltak som er nødvendige for å sikre at sanksjonene 

gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virknings-

fulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Medlemsstatene skal gi Kommisjonen melding om disse 

reglene og tiltakene innen 18. desember 2012, og skal umid-

delbart melde fra til Kommisjonen om alle senere endringer. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 29 

Rapport 

Kommisjonen skal innen 19. desember 2015 framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen og 

virkningene av denne forordning. Rapporten skal om nødvendig 

ledsages av forslag til regelverk om gjennomføring av 

bestemmelsene i denne forordning i mer detalj, eller om 

endring av den.  
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Artikkel 30 

Endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 2006/2004 skal nytt punkt 

lyde: 

«18.  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2010 

av 24. november 2010 om passasjerers rettigheter på 

reise til sjøs og på innlands vannvei(*). 

  

(*) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 1.» 

Artikkel 31 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 18. desember 2012. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 24. november 2010. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK O. CHASTEL 

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

RETT TIL REFUSJON ELLER NY REISERUTE FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONS- ELLER 

BEVEGELSESEVNE SOM OMHANDLET I ARTIKKEL 8 

1.  Når det vises til dette vedlegg, skal personer med nedsatt funksjons- og bevegelsesevne få valget mellom: 

a) – refusjon innen sju dager – kontant, ved elektronisk bankoverføring, bankanvisning eller banksjekk, – av hele 

billettprisen på kjøpstidspunktet for den eller de deler av reisen som ikke er gjennomført og, dersom reisen 

ikke lenger tjener noe formål sett ut fra passasjerens opprinnelige reiseplan, for den eller de deler av reisen 

som allerede er gjennomført samt, når det er relevant, 

– transport snarest mulig tilbake til det første avgangsstedet, eller 

b) ny reiserute til det endelige bestemmelsesstedet snarest mulig, som fastsatt i transportavtalen, uten ekstra 

kostnad og på sammenlignbare vilkår, eller 

c) ny reiserute til det endelige bestemmelsesstedet, som fastsatt i transportavtalen og på sammenlignbare vilkår, 

på et senere tidspunkt som passer for passasjeren, forutsatt at det finnes ledige billetter. 

2.  Nr. 1 bokstav a) får anvendelse også på passasjerer hvis reiser er en del av en pakkereise, med unntak av retten til 

refusjon når en slik rett oppstår i henhold til direktiv 90/314/EØF. 

3.  Når en by eller region betjenes av flere havner og en transportør tilbyr en passasjer en reise til en annen havn enn 

den som reservasjonen gjelder for, skal transportøren bære kostnadene ved å overføre passasjeren fra denne andre 

havnen, enten til den havnen som reservasjonen gjelder for, eller til et annet nærliggende bestemmelsessted etter 

avtale med passasjeren. 

 ______   
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VEDLEGG II 

ASSISTANSE I HAVNER, HERUNDER OMBORDSTIGNING OG ILANDSTIGNING, SOM 

OMHANDLET I ARTIKKEL 10 OG 13 

1.  Assistanse og tiltak som er nødvendige for at personer med nedsatt funksjons- og bevegelsesevne skal kunne: 

– melde sin ankomst til en havneterminal, eller om mulig til en havn, og be om assistanse, 

– forflytte seg fra ankomststedet til en eventuell innsjekkingsskranke, eller til skipet, 

– om nødvendig sjekke inn og registrere bagasje, 

– forflytte seg fra en eventuell innsjekkingsskranke til skipet, gjennom utreise- og sikkerhetskontrollen, 

– komme seg om bord i skipet, ved hjelp av heis, rullestol eller annen nødvendig assistanse etter behov, 

– forflytte seg fra skipets dør til sin sitteplass / sitt område, 

– sette på plass og hente bagasje i skipet, 

– forflytte seg fra sitteplassen til skipets dør, 

– forlate skipet, ved hjelp av heis, rullestol eller annen nødvendig assistanse etter behov, 

– hente eventuell bagasje og fortsette gjennom innreise- og tollkontrollen, 

– forflytte seg fra bagasjehallen eller ilandstigningsstedet til en angitt utgang, 

– om nødvendig ta seg til et eventuelt toalett. 

2.  Når en person med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne assisteres av en ledsager, må denne personen på anmod-

ning kunne gi nødvendig assistanse i havnen og ved ombordstigning og ilandstigning. 

3.  Håndtering av alle nødvendige bevegelseshjelpemidler, herunder elektriske rullestoler. 

4.  Midlertidig erstatning av skadede eller bortkomne bevegelseshjelpemidler med utstyr som er et passende alternativ. 

5.  Håndtering på bakken av godkjente førerhunder, når det er relevant. 

6.  Formidling av opplysninger som er nødvendige i forbindelse med ombordstigning og ilandstigning, i en tilgjengelig 

form. 

 ______   
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VEDLEGG III 

ASSISTANSE OM BORD I SKIP, SOM OMHANDLET I ARTIKKEL 10 OG 13 

1.  Transport av godkjente førerhunder om bord i skipet, med forbehold for nasjonale bestemmelser. 

2.  Transport av medisinsk utstyr og bevegelseshjelpemidler som personen med nedsatt funksjons- eller bevegelses-

evne trenger, herunder elektriske rullestoler. 

3.  Formidling av viktige opplysninger om en rute i en tilgjengelig form. 

4.  Alt som med rimelighet er mulig for å tilpasse sitteplassen til behovene hos personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne, på anmodning og med forbehold for sikkerhetsbestemmelser og tilgjengelighet. 

5.  Om nødvendig assistanse til å ta seg til et eventuelt toalett. 

6.  Dersom en person med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne assisteres av en ledsager, skal transportøren gjøre 

alt som med rimelighet er mulig for å gi vedkommende et sete eller en lugar ved siden av personen med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne. 

 ______   
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VEDLEGG IV 

OPPLÆRING KNYTTET TIL NEDSATT FUNKSJONSEVNE, MED INSTRUKSJON, SOM 

OMHANDLET I ARTIKKEL 14 

A.  Bevisstgjørende opplæring om funksjonshemning, med instruksjon 

Bevisstgjørende opplæring om funksjonshemning, med instruksjon, omfatter 

– bevisstgjøring om, og hensiktsmessig atferd overfor, passasjerer med fysisk, sensorisk (syn og hørsel) eller 

skjult funksjonshemning, eller lærevansker, herunder å kunne skille mellom de ulike evnene til personer som 

kan ha bevegelseshemning, redusert orienteringsevne eller redusert kommunikasjonsevne, 

– hvilke hindringer personer med nedsatt funksjons- og bevegelsesevne støter på, herunder holdningsmessige, 

miljømessige/fysiske og organisatoriske hindringer, 

– godkjente førerhunder, herunder deres rolle og behov, 

– håndtering av uventede hendelser, 

– mellommenneskelige ferdigheter og metoder til å kommunisere med mennesker med hørselsskade, syns-

hemning eller svekket taleevne samt mennesker med lærevansker, 

– generelt kjennskap til IMOs retningslinjer knyttet til anbefalinger med hensyn til passasjerskips konstruksjon og 

drift for å ivareta behovene hos eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. 

B.  Opplæring i assistanse ved funksjonshemning, med instruksjon 

Opplæring i assistanse ved funksjonshemning, med instruksjon, omfatter 

– hvordan hjelpe rullestolbrukere med å komme seg inn i og ut av rullestolen, 

– hvordan gi assistanse til personer med nedsatt funksjons- og bevegelsesevne som reiser med en godkjent 

førerhund, herunder slike hunders rolle og behov, 

– teknikker til å ledsage personer med synshemning og til å håndtere og transportere godkjente førerhunder, 

– kjennskap til hva slags utstyr som kan være til hjelp for personer med nedsatt funksjons- og bevegelsesevne, og 

kunnskap om hvordan slikt utstyr skal håndteres med forsiktighet, 

– bruken av utstyr som benyttes til hjelp ved ombordstigning og ilandstigning, og kunnskap om hvilke fram-

gangsmåter for assistanse ved ombordstigning og ilandstigning som ivaretar tryggheten og verdigheten til 

personer med nedsatt funksjons- og bevegelsesevne, 

– forståelse for nødvendigheten av pålitelig og profesjonell assistanse. Dessuten bevissthet om at enkelte personer 

med nedsatt funksjons- og bevegelsesevne kan føle seg sårbare under reisen fordi de er avhengige av assistanse, 

– kunnskap om førstehjelp. 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/52/EU 

av 16. april 2014 

om endring av direktiv 2011/92/EU om vurdering av visse offentlige og private prosjekters 

miljøvirkninger(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/92/EU(4) er prinsippene for vurdering av prosjekters miljøvirkninger 

harmonisert ved at det er innført minstekrav med hensyn til hvilke typer prosjekter som skal vurderes, utbyggerens 

viktigste forpliktelser, innholdet i vurderingen samt vedkommende myndigheters og offentlighetens deltaking, og 

direktivet bidrar til et høyt vernenivå for miljøet og menneskers helse. Medlemsstatene kan fastsette strengere 

vernetiltak i samsvar med traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). 

2)  I kommisjonsmeldingen av 30. april 2007 med tittelen «The mid-term review of the sixth Community Environment 

Action Programme» og i Kommisjonens rapport av 23. juli 2009 om anvendelsen og virkningen av rådsdirektiv 

85/337/EØF(5), som var forgjengeren til direktiv 2011/92/EU, ble det lagt vekt på behovet for å forbedre prinsippene for 

miljøkonsekvensvurdering av prosjekter og for å tilpasse direktiv 85/337/EØF til politiske, rettslige og tekniske forhold 

som har gjennomgått betydelige endringer.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 124 av 25.4.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016,  

s. 73. 

(1) EUT C 133 av 9.5.2.2013, s. 33. 

(2) EUT C 218 av 30.7.2013, s. 42. 

(3) Europaparlamentets holdning av 12. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. april 2014. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/92/EU av 13. desember 2011 om vurdering av visse offentlige og private prosjekters 

miljøvirkninger (EUT L 26 av 28.1.2012, s. 1). 

(5) Rådsdirektiv 85/337/EØF av 27. juni 1985 om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger (EFT L 175 av 

5.7.1985, s. 40). 

2019/EØS/77/63 
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3)  Det er nødvendig å endre direktiv 2011/92/EU for å forbedre framgangsmåten for miljøkonsekvensvurdering, tilpasse 

denne framgangsmåten til prinsippene om smart regelverk og styrke sammenhengen og samspillet med øvrig 

unionsregelverk og unionspolitikk og med strategier og politikk utarbeidet av medlemsstatene på områder under 

nasjonal myndighet. 

4)  For å samordne og lette framgangsmåtene for vurdering av grensekryssende prosjekter, og særlig for å gjennomføre 

høringer i samsvar med konvensjonen av 25. februar 1991 om konsekvensutredninger for tiltak som kan ha 

miljøvirkninger i andre land (Espoo-konvensjonen), kan berørte medlemsstater nedsette et felles organ på grunnlag av 

prinsippet om lik representasjon. 

5)  De ordningene som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 347/2013(1), (EU) nr. 1315/2013(2) og 

(EU) nr. 1316/2013(3), og som er relevante for infrastrukturprosjekter som er samfinansiert av Unionen, kan også lette 

gjennomføringen av kravene i direktiv 2011/92/EU. 

6)  Direktiv 2011/92/EU bør også endres på en måte som sikrer forbedret miljøvern, økt ressurseffektivitet og bærekraftig 

vekst i Unionen. For dette formål er det nødvendig å forenkle og harmonisere de framgangsmåtene som er fastsatt i 

direktivet. 

7)  I løpet av de siste ti årene har miljøspørsmål som ressurseffektivitet og bærekraftig utvikling, vern av biologisk 

mangfold, klimaendringer og risiko for ulykker og katastrofer fått større betydning i politikkutformingen. De bør derfor 

også utgjøre viktige elementer i vurderings- og beslutningsprosessene. 

8)  I sin melding av 20. september 2011 med tittelen «Roadmap to a Resource Efficient Europe» forpliktet Kommisjonen 

seg til å ta hensyn til mer omfattende betraktninger om ressurseffektivitet og bærekraftig utvikling ved revisjonen av 

direktiv 2011/92/EU. 

9)  I kommisjonsmeldingen av 22. september 2006 med tittelen «Thematic Strategy for Soil Protection» og i kjøreplanen 

for et ressurseffektivt Europa understrekes betydningen av en bærekraftig utnytting av jordbunnen og behovet for å 

begrense den ikke-bærekraftige økningen i mengden jord som brukes til bebyggelse («arealbeslag»). I sluttdokumentet 

fra FN-konferansen om bærekraftig utvikling, som ble holdt i Rio de Janeiro 20.–22. juni 2012, anerkjennes dessuten 

den økonomiske og samfunnsmessige betydningen av god arealforvaltning, herunder jordforvaltning, og behovet for 

strakstiltak for å snu tendensen med jordforringelse. Offentlige og private prosjekters innvirkning på jordarealer, særlig 

når det gjelder arealbeslag, og på jordbunnen, herunder når det gjelder organiske stoffer, erosjon, komprimering og 

forsegling, bør derfor undersøkes og begrenses; egnede arealbruksplaner og politiske tiltak på nasjonalt, regionalt og 

lokalt plan er også relevante i denne sammenheng. 

10)  I samsvar med De forente nasjoners konvensjon om biologisk mangfold (heretter kalt «konvensjonen»), som Unionen er 

tilsluttet gjennom rådsbeslutning 93/626/EØF(4), skal det så langt det er mulig og dersom det er relevant, foretas en 

vurdering av prosjekter som antas å ha vesentlige skadevirkninger på det biologiske mangfoldet, som definert i artikkel 

2 i konvensjonen, med sikte på å unngå eller begrense slike virkninger. En slik forhåndsvurdering av disse virkningene 

bør bidra til å nå Unionens overordnede mål, som fastsatt av Det europeiske råd i dets konklusjoner av  

25.–26. mars 2010, om å stanse tapet av biologisk mangfold og forringelsen av økosystemtjenester innen 2020 og 

gjenopprette dem der det er mulig.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 347/2013 av 17. april 2013 om retningslinjer for transeuropeisk energiinfrastruktur og om 

oppheving av vedtak nr. 1364/2006/EF og endring av forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009 (EUT L 115 

av 25.4.2013, s. 39). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315 av 11. desember 2013 om unionsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk 

transportnett og om oppheving av beslutning nr. 661/2010/EU (EUT L 348 av 20.12.2013, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013 av 11. desember 2013 om etablering av Ordningen for et sammenkoplet Europa, 

om endring av forordning (EU) nr. 913/2010 og om oppheving av forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 av 

20.12.2013, s. 129). 

(4) Rådsdirektiv 93/626/EØF av 25. oktober 1993 om inngåelse av konvensjonen om biologisk mangfold (EFT L 309 av 13.12.1993, s. 1). 
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11)  De tiltakene som er truffet for å unngå, forebygge, begrense og om mulig motvirke vesentlige skadevirkninger på 

miljøet, særlig på arter og habitater som er vernet etter rådsdirektiv 92/43/EØF(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/147/EF(2), bør bidra til å hindre enhver forringelse av miljøets kvalitet og ethvert nettotap av biologisk mangfold, i 

samsvar med Unionens forpliktelser etter konvensjonen og med målene og tiltakene i Unionens strategi for biologisk 

mangfold fram til 2020, som er fastsatt i kommisjonsmeldingen av 3. mai 2011 med tittelen «Our life insurance, our 

natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020». 

12)  For å sikre et høyt vernenivå for havmiljøet, særlig for arter og habitater, bør miljøkonsekvensvurderingene og 

framgangsmåtene for utvelging for prosjekter i havmiljøet ta hensyn til prosjektenes egenskaper, særlig når det gjelder 

teknologien som brukes (for eksempel seismiske undersøkelser med aktive sonarer). I den forbindelse kan kravene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/30/EU(3) også lette gjennomføringen av kravene i dette direktiv. 

13)  Klimaendringer vil fortsette å skade miljøet og sette den økonomiske utviklingen i fare. I den forbindelse bør det foretas 

vurderinger av prosjekters innvirkning på klimaet (for eksempel utslipp av klimagasser) og deres sårbarhet for 

klimaendringer. 

14)  Etter kommisjonsmeldingen av 23. februar 2009 med tittelen «A Community approach on the prevention of natural and 

man-made disasters» oppfordret Rådet i sine konklusjoner av 30. november 2009 Kommisjonen til å sikre at det ved 

gjennomføring, vurdering og videreutvikling av EU-initiativer tas hensyn til forebygging og håndtering av 

katastroferisiko og til De forente nasjoners Hyogo-handlingsplan (2005–2015), som ble vedtatt 22. januar 2005, og som 

understreker behovet for å innføre framgangsmåter for vurdering av katastroferisiko ved større infrastrukturprosjekter. 

15)  For å sikre et høyt vernenivå for miljøet må det treffes forebyggende tiltak for visse prosjekter som på grunn av sin 

sårbarhet for alvorlige ulykker og/eller naturkatastrofer (for eksempel oversvømmelse, stigende havnivå eller 

jordskjelv), kan antas å ha vesentlige skadevirkninger på miljøet. Når det gjelder slike prosjekter, er det viktig å vurdere 

deres sårbarhet (eksponering og motstandsdyktighet) for alvorlige ulykker og/eller katastrofer, risikoen for at disse 

ulykkene eller katastrofene inntreffer, og hvordan dette påvirker sannsynligheten for vesentlige skadevirkninger på 

miljøet. For å unngå dobbeltarbeid bør det være mulig å bruke relevante tilgjengelige opplysninger fra risikovurderinger 

foretatt i henhold til unionsregelverk, for eksempel europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU(4) og rådsdirektiv 

2009/71/Euratom(5), eller fra relevante vurderinger foretatt i samsvar med nasjonal lovgivning, forutsatt at kravene i 

dette direktiv oppfylles. 

16)  For å verne og fremme kulturarven, herunder historiske bymiljøer og landskaper, som er en vesentlig del av det 

kulturelle mangfoldet som Unionen er forpliktet til å respektere og fremme i henhold til artikkel 167 nr. 4. i TEUV, kan 

definisjonene og prinsippene i relevante konvensjoner fra Europarådet være nyttige, særlig den europeiske konvensjon 

av 6. mai 1969 om vern av arkeologisk kulturarv, konvensjonen av 3. oktober 1985 om bevaring av Europas 

arkitektoniske kulturarv, den europeiske landskapskonvensjonen av 20. oktober 2000 og rammekonvensjonen av  

27. oktober 2005 om kulturarvens verdi for samfunnet. For bedre å bevare den historiske arven, kulturarven og 

landskapet er det viktig at det i miljøkonsekvensvurderinger tas hensyn til prosjekters visuelle virkning, dvs. endringer i 

utseendet på eller oppfatningen av bebygd eller naturlig landskap og byområder. 

17)  Ved anvendelsen av direktiv 2011/92/EU er det nødvendig å sikre smart, bærekraftig og inkluderende vekst i samsvar 

med målene fastsatt i kommisjonsmeldingen av 3. mars 2010 med tittelen «Europe 2020 — A strategy for smart, 

sustainable and inclusive growth».  

  

(1) Rådsdirektiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 om vern av habitater og ville dyr og planter (EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/147/EF av 30. november 2009 om vern av viltlevende fugler (EUT L 20 av 26.1.2010, s. 7). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/30/EU av 12. juni 2013 om sikkerhet ved offshore olje- og gassvirksomhet og om endring av 

direktiv 2004/35/EF (EUT L 178 av 28.6.2013, s. 66). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU av 4. juli 2012 om kontroll med faren for storulykker med farlige stoffer og om endring og 

senere oppheving av rådsdirektiv 96/82/EF (EUT L 197 av 24.7.2012, s. 1). 

(5) Rådsdirektiv 2009/71/Euratom av 25. juni 2009 om fastsettelse av en fellesskapsramme for atomsikkerhet ved atomanlegg (EUT L 172 av 

2.7.2009, s. 18). 
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18)  For å styrke offentlighetens tilgang til opplysninger og innsynet bør miljøinformasjon i forbindelse med gjennom-

føringen av dette direktiv være tilgjengelig i rett tid og også i elektronisk form. Medlemsstatene bør derfor opprette 

minst en sentral portal eller kontaktpunkter på det rette administrative nivå, slik at offentligheten lett og effektivt kan få 

tilgang til nevnte opplysninger. 

19)  Erfaringen har vist at anvendelsen av direktiv 2011/92/EU på prosjekter eller deler av prosjekter som tjener forsvars-

formål, herunder prosjekter vedrørende allierte styrkers aktiviteter på medlemsstatenes territorium i samsvar med 

internasjonale forpliktelser, kan føre til offentliggjøring av viktige fortrolige opplysninger, noe som kan undergrave 

forsvarsformålene. Det bør derfor fastsettes bestemmelser som, dersom det er relevant, gir medlemsstatene tillatelse til 

ikke å anvende nevnte direktiv i slike tilfeller. 

20)  Erfaringen har vist at overholdelse av direktiv 2011/92/EU i forbindelse med prosjekter som har innsats ved sivile 

nødssituasjoner som eneste formål, kan være til skade for blant annet miljøet, og at det derfor bør fastsettes 

bestemmelser som, dersom det er relevant, gir medlemsstatene tillatelse til ikke å anvende nevnte direktiv i slike 

tilfeller. 

21)  Ved gjennomføringen av direktiv 2011/92/EU har medlemsstatene flere valgmuligheter når det gjelder å innarbeide 

miljøkonsekvensvurderinger i nasjonale framgangsmåter. Elementene i disse nasjonale framgangsmåtene kan derfor 

variere. Dette betyr at den grunngitte konklusjonen som vedkommende myndighet avslutter sin undersøkelse av et 

prosjekts miljøvirkninger med, kan være en del av en integrert framgangsmåte for utbyggingstillatelse eller inngå i en 

annen bindende beslutning som må treffes for å oppfylle målene for dette direktiv. 

22)  For å sikre et høyt vernenivå for miljøet og menneskers helse bør framgangsmåtene for utvelging og miljøkonse-

kvensvurderingene ta hensyn til virkningene av hele det aktuelle prosjektet, herunder, dersom det er relevant, dets deler 

under jorden og under grunnen, i bygge-, drifts- og eventuelt rivingsfasen. 

23)  For å oppnå en fullstendig vurdering av et prosjekts direkte og indirekte miljøvirkninger bør vedkommende myndighet 

foreta en analyse der den undersøker innholdet i de opplysningene som er framlagt av utbyggeren og innhentet i 

forbindelse med høringer, og tar hensyn til eventuelle tilleggsopplysninger. 

24)  Når det gjelder prosjekter som vedtas ved en særskilt nasjonal lov, bør medlemsstatene sikre at dette direktivs mål med 

hensyn til offentlig høring nås gjennom lovgivningsprosessen. 

25)  Vedkommende myndigheters objektivitet bør sikres. Interessekonflikter kan unngås blant annet ved at det skilles 

mellom vedkommende myndighets og utbyggerens funksjoner. Dersom vedkommende myndighet også er utbygger, bør 

medlemsstatene, som et ledd i sin organisering av administrativ kompetanse, minst sørge for et passende skille mellom 

uforenlige funksjoner hos de myndighetene som utfører de oppgavene som følger av direktiv 2011/92/EU. 

26)  For at vedkommende myndighet skal kunne avgjøre om prosjektene oppført i vedlegg II til direktiv 2011/92/EU, og 

endringer eller utvidelser av disse, skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering (framgangsmåte for utvelging), bør 

det spesifiseres hvilke opplysninger utbyggeren må framlegge, med vekt på de vesentlige punktene som gjør det mulig 

for vedkommende myndighet å treffe sin beslutning. Beslutningen bør gjøres tilgjengelig for offentligheten. 

27)  Framgangsmåten for utvelging bør sikre at bare prosjekter som kan antas å ha vesentlige miljøvirkninger, medfører et 

krav om miljøkonsekvensvurdering.  
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28)  Utvelgingskriteriene fastsatt i vedlegg III til direktiv 2011/92/EU, som medlemsstatene skal ta hensyn til for å avgjøre 

hvilke prosjekter som på grunn av sine forventede vesentlige miljøvirkninger skal underkastes en miljøkonse-

kvensvurdering, bør tilpasses og klargjøres. For eksempel har erfaringen vist at prosjekter som bruker eller påvirker 

verdifulle ressurser, prosjekter som er planlagt i miljømessig følsomme områder, eller prosjekter som kan ha skadelige 

eller uopprettelige virkninger, ofte kan antas å ha vesentlige miljøvirkninger. 

29)  Når vedkommende myndigheter skal avgjøre om et prosjekt kan antas å ha vesentlige miljøvirkninger, bør de finne fram 

til de kriteriene som det er mest relevant å vurdere, og ta hensyn til eventuelle opplysninger fra andre vurderinger som er 

pålagt i henhold til Unionens regelverk, for å kunne gjennomføre framgangsmåten for utvelging på en effektiv og åpen 

måte. I den forbindelse bør innholdet i utvelgingsbeslutningen spesifiseres, særlig når det ikke stilles krav om en 

miljøkonsekvensvurdering. Videre er det god forvaltningspraksis å ta hensyn til eventuelle spontane merknader som er 

mottatt fra andre kilder, for eksempel fra enkeltpersoner eller offentlige myndigheter, selv om det ikke kreves noen 

formell høring i utvelgingsfasen. 

30)  For å bedre kvaliteten på miljøkonsekvensvurderingene, forenkle framgangsmåtene og effektivisere beslutnings-

prosessen bør vedkommende myndighet, dersom utbyggeren anmoder om det, avgi uttalelse om hvor omfattende og 

detaljert miljøinformasjon som skal framlegges i form av en miljøkonsekvensrapport (heretter kalt «avgrensning»). 

31)  Den miljøkonsekvensrapporten som utbyggeren skal framlegge om et prosjekt, bør inneholde en beskrivelse av rimelige 

alternative løsninger som utbyggeren har vurdert, og som er relevante for prosjektet, eventuelt med en oversikt over 

hvordan den aktuelle miljøtilstanden forventes å utvikle seg dersom prosjektet ikke gjennomføres (referansescenario), 

for å forbedre kvaliteten på miljøkonsekvensvurderingen og gjøre det mulig å integrere miljøhensyn på et tidlig stadium 

i prosjektutformingen. 

32)  De opplysningene som utbyggeren gir i miljøkonsekvensrapporten i samsvar med vedlegg IV til direktiv 2011/92/EU, 

bør være fullstendige og av tilstrekkelig høy kvalitet. For å unngå dobbeltarbeid i forbindelse med vurderingene bør det 

tas hensyn til resultatene av andre vurderinger som er foretatt i henhold til unionsregelverk, for eksempel 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EF(1) eller direktiv 2009/71/Euratom, eller nasjonal lovgivning, dersom det 

er relevant og slike resultater er tilgjengelige. 

33)  Sakkyndige som deltar i utarbeidingen av miljøkonsekvensrapporter, bør være kvalifiserte og kompetente. Tilstrekkelig 

sakkunnskap på det området det berørte prosjektet gjelder, er nødvendig når vedkommende myndigheter skal undersøke 

prosjektet, for å sikre at de opplysningene som er framlagt av utbyggeren, er fullstendige og av høy kvalitet. 

34)  For å sikre åpenhet og ansvarlighet bør vedkommende myndighet være forpliktet til å begrunne sin beslutning om å gi 

utbyggingstillatelse for et prosjekt og til å angi at den har tatt hensyn til resultatene av de høringene som er gjennomført, 

og de relevante opplysningene som er innhentet. 

35)  Medlemsstatene bør sikre at det iverksettes risikoreduserende tiltak og kompensasjonstiltak, og at det fastsettes egnede 

framgangsmåter for å overvåke vesentlige skadevirkninger på miljøet som følge av byggingen og driften av et prosjekt, 

blant annet for å avdekke uforutsette vesentlige skadevirkninger, slik at det kan treffes egnede utbedringstiltak. Denne 

overvåkingen bør ikke overlappe eller utvide den overvåkingen som kreves i henhold til annet unionsregelverk enn dette 

direktiv og i henhold til nasjonal lovgivning.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EF av 27. juni 2001 om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer (EFT  

L 197 av 21.7.2001, s. 30). 
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36)  For å fremme en mer effektiv beslutningsprosess og øke rettssikkerheten bør medlemsstatene sikre at de forskjellige 

fasene i miljøkonsekvensvurderingen av prosjekter gjennomføres innen rimelige frister, avhengig av prosjektets art, 

kompleksitet, plassering og omfang. Disse fristene bør under ingen omstendigheter være til hinder for at det oppnås 

høye standarder for miljøvern, særlig ikke standarder som følger av annet unionsregelverk på miljøområdet enn dette 

direktiv, eller for effektiv offentlig deltaking og tilgang til rettsmidler. 

37)  For å gjøre vurderingene mer effektive, minske den administrative kompleksiteten og øke den økonomiske effektiviteten 

i tilfeller der plikten til å vurdere miljøspørsmål følger både av dette direktiv og av direktiv 92/43/EØF og/eller direktiv 

2009/147/EF, bør medlemsstatene sikre at det fastsettes samordnede og/eller felles framgangsmåter som oppfyller 

kravene i nevnte direktiver, dersom det er relevant og idet det tas hensyn til deres særlige organisatoriske egenskaper. 

Dersom plikten til å vurdere miljøspørsmål følger både av dette direktiv og av annet unionsregelverk, for eksempel 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF(1), direktiv 2001/42/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/98/EF(2), europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(3) og direktiv 2012/18/EU, bør medlemsstatene kunne 

fastsette samordnede og/eller felles framgangsmåter for å oppfylle kravene i det relevante unionsregelverket. Når det 

fastsettes samordnede eller felles framgangsmåter, bør medlemsstatene utpeke en myndighet som får ansvaret for å 

utføre de tilhørende oppgavene. Idet det tas hensyn til institusjonelle strukturer, bør medlemsstatene kunne utpeke mer 

enn én myndighet dersom de finner det nødvendig. 

38)  Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved overtredelse av de nasjonale bestemmelser som vedtas i samsvar 

med dette direktiv. Medlemsstatene bør fritt kunne fastsette disse sanksjonenes art eller form. De fastsatte sanksjonene 

bør være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

39)  I samsvar med prinsippene om rettssikkerhet og forholdsmessighet og for å sikre en mest mulig smidig overgang fra den 

eksisterende ordningen fastsatt ved direktiv 2011/92/EU til den nye ordningen som blir resultatet av endringene i dette 

direktiv, bør det fastsettes overgangstiltak. Disse tiltakene bør sikre at regelverket for en miljøkonsekvensvurdering ikke 

endres for en bestemt utbygger når det allerede er iverksatt saksbehandlingsskritt etter den eksisterende ordningen, og 

det ennå ikke er gitt utbyggingstillatelse eller truffet en annen bindende beslutning med hensyn til prosjektet som er 

nødvendig for å oppfylle målene for dette direktiv. Følgelig bør de relevante bestemmelsene i direktiv 2011/92/EU slik 

det lød før endringen ved dette direktiv, gjelde for prosjekter der framgangsmåten for utvelging er innledet, der 

framgangsmåten for avgrensning er innledet (dersom utbyggeren har bedt om eller vedkommende myndighet har krevd 

en avgrensning), eller der miljøkonsekvensrapporten er framlagt før fristen for innarbeiding i nasjonal lovgivning. 

40)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(4) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i 

berettigede tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs 

bestanddeler og de tilsvarende deler av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til dette direktiv anser 

regelgiveren at oversendingen av slike dokumenter er berettiget. 

41)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å sikre et høyt vernenivå for miljøet og menneskers helse ved å fastsette 

minstekrav til miljøkonsekvensvurderinger av prosjekter, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, men på 

grunn av omfanget, alvoret og de grensekryssende virkningene av de miljøspørsmålene som skal behandles, bedre kan 

nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel, går dette direktiv ikke lenger 

enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

42)  Direktiv 2011/92/EU bør derfor endres —  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1) 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17). 

(4) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2011/92/EU gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 tilføyes følgende definisjon: 

«g) «miljøkonsekvensvurdering» en prosess som består av: 

i)  utbyggerens utarbeiding av en miljøkonsekvensrapport som nevnt i artikkel 5 nr. 1 og 2, 

ii)  gjennomføring av høringer som nevnt i artikkel 6 og, når det er relevant, artikkel 7, 

iii)  vedkommende myndighets undersøkelse av opplysningene i miljøkonsekvensrapporten og eventuelle 

utfyllende opplysninger som utbyggeren om nødvendig har framlagt i samsvar med artikkel 5 nr. 3, og 

eventuelle relevante opplysninger som er innhentet i forbindelse med høringene i henhold til artikkel 6 og 7, 

iv)  vedkommende myndighets grunngitte konklusjon om prosjektets vesentlige miljøvirkninger, der den tar 

hensyn til resultatene av undersøkelsen nevnt i punkt iii) og, når det er relevant, sin egen utfyllende 

undersøkelse, og 

v)  innarbeiding av vedkommende myndighets grunngitte konklusjon i beslutningene nevnt i artikkel 8a.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Medlemsstatene kan fra tilfelle til tilfelle og dersom nasjonal lovgivning tillater det, beslutte ikke å anvende dette 

direktiv på prosjekter eller deler av prosjekter som har forsvar som eneste formål, eller på prosjekter som har innsats 

ved sivile nødssituasjoner som eneste formål, dersom de anser at en slik anvendelse vil skade disse formålene.» 

c)  Nr. 4 oppheves. 

2)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1–3 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at prosjekter som kan antas å ha vesentlige 

miljøvirkninger, blant annet på grunn av sin art, sitt omfang eller sin plassering, blir gjenstand for et krav om 

utbyggingstillatelse og en vurdering av deres miljøvirkninger, før det gis utbyggingstillatelse. Disse prosjektene er 

definert i artikkel 4. 

2.  Miljøkonsekvensvurderingen kan inngå i medlemsstatenes eksisterende framgangsmåter for prosjekttillatelse eller, 

i mangel av slike, andre framgangsmåter, eller i de framgangsmåtene som skal innføres for å oppfylle målene for dette 

direktiv. 

3.  For prosjekter der plikten til å vurdere miljøvirkninger følger både av dette direktiv og av rådsdirektiv 

92/43/EØF(*) og/eller europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/147/EF(**), skal medlemsstatene, dersom det er 

relevant, sikre at det fastsettes samordnede og/eller felles framgangsmåter som oppfyller kravene i nevnte 

unionsregelverk. 

For prosjekter der plikten til å vurdere miljøvirkninger følger både av dette direktiv og av annet unionsregelverk enn 

direktivene nevnt i første ledd, kan medlemsstatene fastsette samordnede og/eller felles framgangsmåter.  
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Innenfor rammen av den samordnede framgangsmåten nevnt i første og annet ledd skal medlemsstatene bestrebe seg 

på å samordne de forskjellige vurderingene av et bestemt prosjekts miljøvirkninger som kreves etter det relevante 

unionsregelverket, ved å utpeke en myndighet for dette formål, uten at dette berører eventuelle bestemmelser som 

strider mot dette, i annet relevant unionsregelverk. 

Innenfor rammen av den felles framgangsmåten nevnt i første og annet ledd skal medlemsstatene bestrebe seg på å 

sikre at det foretas bare én vurdering av et bestemt prosjekts miljøvirkninger som kreves etter det relevante unions-

regelverket, uten at dette berører eventuelle bestemmelser som strider mot dette, i annet relevant unionsregelverk. 

Kommisjonen skal gi retningslinjer om fastsettelsen av samordnede eller felles framgangsmåter for prosjekter som er 

underlagt krav om vurdering i samsvar med både dette direktiv og direktiv 92/43/EØF, 2000/60/EF, 2009/147/EF eller 

2010/75/EU. 

  

(*) Rådsdirektiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 om vern av habitater og ville dyr og planter (EFT L 206 av 22.7.1992,  

s. 7). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/147/EF av 30. november 2009 om vern av viltlevende fugler (EUT L 20 

av 26.1.2010, s. 7).» 

b)  I nr. 4 skal første ledd lyde: 

«4.  Med forbehold for artikkel 7 kan medlemsstatene i unntakstilfeller unnta et bestemt prosjekt fra bestemmelsene i 

dette direktiv dersom anvendelsen av bestemmelsene vil skade prosjektets formål, forutsatt at målene for dette direktiv 

oppfylles.» 

c)  Nytt nummer skal lyde: 

«5.  Med forbehold for artikkel 7 kan medlemsstatene i tilfeller der et prosjekt vedtas ved en særskilt nasjonal lov, 

unnta nevnte prosjekt fra bestemmelsene om offentlig høring fastsatt i dette direktiv, forutsatt at målene for dette 

direktiv oppfylles. 

Fra og med 16. mai 2017 skal medlemsstatene hvert annet år underrette Kommisjonen om enhver anvendelse av 

unntaket nevnt i første ledd.» 

3)  Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

1.  Miljøkonsekvensvurderingen skal i hvert enkelt tilfelle på en hensiktsmessig måte identifisere, beskrive og vurdere 

prosjektets direkte og indirekte vesentlige virkninger på følgende faktorer: 

a)  befolkning og menneskers helse, 

b)  biologisk mangfold, særlig når det gjelder arter og habitater som er vernet i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 

2009/147/EF, 

c)  jordarealer, jordbunn, vann, luft og klima, 

d)  materielle verdier, kulturarv og landskap, 

e)  samspillet mellom faktorene nevnt i bokstav a)–d). 

2.  Virkningene nevnt i nr. 1 på faktorene nevnt i samme nummer omfatter de forventede virkningene av prosjektets 

sårbarhet for risiko for større ulykker og/eller katastrofer som er relevante for det aktuelle prosjektet.»  
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4)  I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 og 4 skal lyde: 

«3.  Ved undersøkelsen av hvert enkelt tilfelle eller fastsettelsen av terskelverdier eller kriterier i samsvar med nr. 2 

skal det tas hensyn til de relevante utvelgingskriteriene fastsatt i vedlegg III. Medlemsstatene kan fastsette 

terskelverdier eller kriterier for når prosjekter verken behøver å underkastes en avgjørelse i henhold til nr. 4 og 5 eller 

en miljøkonsekvensvurdering, og/eller fastsette terskelverdier eller kriterier for når prosjekter under alle 

omstendigheter skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering uten å underkastes en avgjørelse i henhold til nr. 4 og 5. 

4.  Når medlemsstatene beslutter å kreve en avgjørelse om prosjekter som er oppført i vedlegg II, skal utbyggeren 

framlegge opplysninger om prosjektets egenskaper og dets antatte vesentlige miljøvirkninger. Vedlegg IIA inneholder 

en detaljert oversikt over hvilke opplysninger som skal framlegges. Dersom det er relevant, skal utbyggeren ta hensyn 

til tilgjengelige resultater av andre relevante vurderinger av miljøvirkninger som er foretatt i henhold til annet 

unionsregelverk enn dette direktiv. Utbyggeren kan også framlegge en beskrivelse av alle egenskaper ved prosjektet 

og/eller tiltak som er planlagt for å unngå eller forebygge det som ellers kunne ha vært vesentlige skadevirkninger på 

miljøet.» 

b)  Nye numre skal lyde: 

«5.  Vedkommende myndighet skal treffe sin avgjørelse på grunnlag av de opplysningene utbyggeren framlegger i 

samsvar med nr. 4, og, dersom det er relevant, idet det tas hensyn til resultatene av tidligere undersøkelser eller 

vurderinger av miljøvirkningene som er foretatt i henhold til annet unionsregelverk enn dette direktiv. Avgjørelsen 

skal gjøres tilgjengelig for offentligheten, og: 

a)  dersom det er besluttet at det er nødvendig med en miljøkonsekvensvurdering, angi hovedårsakene til at det stilles 

krav om en slik vurdering, med henvisning til de relevante kriteriene i vedlegg III, eller 

b)  dersom det er besluttet at det ikke er nødvendig med en miljøkonsekvensvurdering, angi hovedårsakene til at det 

ikke stilles krav om en slik vurdering, med henvisning til de relevante kriteriene i vedlegg III, og, dersom 

utbyggeren foreslår dette, angi alle egenskaper ved prosjektet og/eller tiltak som er planlagt for å unngå eller 

forebygge det som ellers kunne ha vært vesentlige skadevirkninger på miljøet. 

6.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet treffer sin avgjørelse så snart som mulig og senest  

90 dager etter at utbyggeren har framlagt alle opplysningene som kreves i henhold til nr. 4. I særlige tilfeller, for 

eksempel på grunn av prosjektets art, kompleksitet, plassering eller omfang, kan vedkommende myndighet forlenge 

fristen for å treffe sin avgjørelse; i så fall skal vedkommende myndighet underrette utbyggeren skriftlig om årsakene til 

forlengelsen og om forventet dato for avgjørelsen.» 

5)  I artikkel 5 skal nr. 1–3 lyde: 

«1.  Dersom det kreves en miljøkonsekvensvurdering, skal utbyggeren utarbeide og framlegge en miljøkonsekvens-

rapport. De opplysningene som utbyggeren skal framlegge, skal minst omfatte: 

a)  en prosjektbeskrivelse med opplysninger om prosjektets plassering, utforming, omfang og andre relevante egenskaper, 

b)  en beskrivelse av prosjektets antatte vesentlige miljøvirkninger, 

c)  en beskrivelse av prosjektets egenskaper og/eller tiltak som er planlagt for å unngå, forebygge eller begrense og om 

mulig motvirke antatte vesentlige skadevirkninger på miljøet,  
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d)  en beskrivelse av de rimelige alternative løsningene som utbyggeren har undersøkt, og som er relevante for prosjektet 

og dets særlige egenskaper, og en angivelse av hovedårsakene til valget av løsning, idet det tas hensyn til prosjektets 

miljøvirkninger, 

e)  et ikke-teknisk sammendrag av opplysningene som er nevnt i bokstav a)–d), og 

f)  eventuelle tilleggsopplysninger angitt i vedlegg IV som er relevante for de særlige egenskapene ved et bestemt 

prosjekt eller en bestemt prosjekttype, og de miljøaspektene som kan antas å bli berørt. 

 Når det er avgitt en uttalelse i henhold til nr. 2, skal miljøkonsekvensvurderingen være basert på denne uttalelsen og 

inneholde de opplysningene som med rimelighet kan kreves for å nå fram til en grunngitt konklusjon om prosjektets 

vesentlige miljøvirkninger, idet det tas hensyn til de rådende kunnskaper og vurderingsmetoder. For å unngå dobbeltarbeid 

skal utbyggeren ved utarbeidingen av miljøkonsekvensrapporten ta hensyn til tilgjengelige resultater av andre relevante 

vurderinger som er foretatt i henhold til unionsregelverk eller nasjonal lovgivning. 

2.  Dersom utbyggeren anmoder om det, skal vedkommende myndighet, idet det tas hensyn til de opplysningene 

utbyggeren har framlagt, særlig om prosjektets særlige egenskaper, herunder plassering og teknisk kapasitet, og dets 

antatte miljøvirkninger, avgi en uttalelse om hvor omfattende og detaljerte opplysninger utbyggeren skal framlegge i 

miljøkonsekvensrapporten, i samsvar med nr. 1 i denne artikkel. Vedkommende myndighet skal høre myndighetene nevnt 

i artikkel 6 nr. 1 før den avgir uttalelse. 

 Medlemsstatene kan også kreve at vedkommende myndigheter avgir uttalelse som nevnt i første ledd, uansett om 

utbyggeren anmoder om det eller ikke. 

3.  For å sikre at miljøkonsekvensrapporten er fullstendig og av god kvalitet 

a)  skal utbyggeren sikre at miljøkonsekvensrapporten utarbeides av kompetente sakkyndige, 

b)  skal vedkommende myndighet sikre at den har, eller ved behov har tilgang til, tilstrekkelig fagkunnskap til å vurdere 

miljøkonsekvensrapporten, og 

c)  skal vedkommende myndighet om nødvendig anmode utbyggeren om tilleggsopplysninger, i samsvar med vedlegg IV, 

som er direkte relevante for å nå fram til en grunngitt konklusjon om prosjektets vesentlige miljøvirkninger.» 

6)  I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at myndigheter som kan antas å bli berørt av 

prosjektet på grunn av sitt særlige ansvar på miljøområdet eller sin lokale og regionale kompetanse, får mulighet til å 

uttale seg om de opplysningene utbyggeren har framlagt, og om søknaden om utbyggingstillatelse, idet det, dersom det 

er relevant, tas hensyn til tilfellene nevnt i artikkel 8a nr. 3. For dette formål skal medlemsstatene, enten generelt eller i 

hvert enkelt tilfelle, utpeke de myndighetene som skal høres. Opplysninger som er innhentet i henhold til artikkel 5, 

skal videresendes til disse myndighetene. Nærmere bestemmelser om høring skal fastsettes av medlemsstatene.» 

b)  I nr. 2 skal innledningen lyde: 

 «2.  For å sikre at den berørte offentlighet på en effektiv måte kan delta i beslutningsprosessene, skal offentligheten 

underrettes elektronisk og gjennom offentlige kunngjøringer eller på annet egnet vis, om følgende spørsmål, tidlig i de 

beslutningsprosessene på miljøområdet som er nevnt i artikkel 2 nr. 2, og senest så snart opplysningene med rimelighet 

kan framlegges:»  
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c)  Nr. 5 skal lyde: 

 «5.  De nærmere bestemmelser om informasjon til offentligheten, for eksempel ved oppslag innenfor en viss radius 

eller kunngjøring i lokalaviser, og om høring av den berørte offentlighet, for eksempel skriftlig eller ved offentlig 

høring, skal fastsettes av medlemsstatene. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at de relevante 

opplysninger er elektronisk tilgjengelige for offentligheten via minst en sentral portal eller lett tilgjengelige 

kontaktpunkter på det rette administrative nivå.» 

d)  Nr. 6 skal lyde: 

 «6.  Det skal gis rimelige frister for de ulike fasene, slik at det er tilstrekkelig tid til 

a)  å underrette myndighetene nevnt i nr. 1 og offentligheten, og 

b)  at myndighetene nevnt i nr. 1 og den berørte offentlighet kan forberede seg og delta effektivt i beslutnings-

prosessen på miljøområdet, i henhold til bestemmelsene i denne artikkel.» 

e)  Nytt nummer skal lyde: 

 «7.  Fristene for høring av den berørte offentlighet om miljøkonsekvensrapporten nevnt i artikkel 5 nr. 1 skal ikke være 

kortere enn 30 dager.» 

7)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4 skal lyde: 

 «4.  De berørte medlemsstatene skal gjennomføre høringer om blant annet prosjektets mulige virkninger over 

landegrensene og de tiltak som er planlagt for å begrense eller fjerne slike virkninger, samt fastsette en rimelig frist for 

varigheten av høringsperioden. 

 Slike høringer kan gjennomføres via et passende felles organ.» 

b)  Nr. 5 skal lyde: 

 «5.  De nærmere bestemmelser om gjennomføringen av nr. 1–4 i denne artikkel, herunder fastsettelsen av fristene for 

høringer, skal vedtas av de berørte medlemsstater på grunnlag av bestemmelsene og fristene nevnt i artikkel 6 nr. 5–7, 

og skal gi den berørte offentlighet på den berørte medlemsstatens territorium mulighet til å delta effektivt i de 

beslutningsprosessene på miljøområdet som er nevnt i artikkel 2 nr. 2, med hensyn til det aktuelle prosjektet.» 

8)  Artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

 Ved behandling av søknader om utbyggingstillatelse skal det tas behørig hensyn til resultatene av de høringene som er 

gjennomført og de opplysningene som er innhentet i henhold til artikkel 5–7.» 

9)  Ny artikkel 8a skal lyde: 

«Artikkel 8a 

1.  En beslutning om å gi utbyggingstillatelse skal minst inneholde følgende opplysninger: 

a)  den grunngitte konklusjonen nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav g) iv), 

b)  eventuelle miljøvilkår knyttet til beslutningen, en beskrivelse av alle egenskaper ved prosjektet og/eller tiltak som er 

planlagt for å unngå, forebygge eller begrense og om mulig motvirke vesentlige skadevirkninger på miljøet, samt, 

dersom det er relevant, overvåkingstiltak.  
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2.  I en beslutning om å avslå en søknad om utbyggingstillatelse skal hovedårsakene til avslaget angis. 

3.  Dersom medlemsstatene anvender andre framgangsmåter nevnt i artikkel 2 nr. 2 enn framgangsmåtene for 

utbyggingstillatelse, skal kravene i nr. 1 og 2 i denne artikkel eventuelt anses som oppfylt når en beslutning utstedt i 

forbindelse med disse framgangsmåtene inneholder opplysningene omtalt i nevnte numre, og det er innført ordninger som 

gjør det mulig å oppfylle kravene i nr. 6 i denne artikkel. 

4.  I samsvar med kravene nevnt i nr. 1 bokstav b) skal medlemsstatene sikre at prosjektets egenskaper og/eller de tiltak 

som er planlagt for å unngå, forebygge eller begrense og om mulig motvirke vesentlige skadevirkninger på miljøet, 

gjennomføres av utbyggeren, samt fastsette framgangsmåtene for overvåking av vesentlige skadevirkninger på miljøet. 

Den typen parametrer som skal overvåkes, og varigheten av overvåkingen skal stå i forhold til prosjektets art, plassering 

og omfang samt betydningen av dets miljøvirkninger. 

Eksisterende ordninger for overvåking som følger av annet unionsregelverk enn dette direktiv og nasjonal lovgivning, kan 

eventuelt anvendes for å unngå dobbeltovervåking. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet treffer beslutningene nevnt i nr.1–3 innen en rimelig frist. 

6.  Vedkommende myndighet skal forvisse seg om at den grunngitte konklusjonen nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav g) iv) 

eller beslutningene nevnt i nr. 3 i denne artikkel fortsatt er aktuelle når den treffer beslutning om å gi utbyggingstillatelse. 

For dette formål kan medlemsstatene fastsette frister for gyldigheten av den grunngitte konklusjonen nevnt i artikkel 1  

nr. 2 bokstav g) iv) eller beslutningene nevnt i nr. 3 i denne artikkel.» 

10) I artikkel 9 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Når det er truffet beslutning om å gi eller nekte utbyggingstillatelse, skal vedkommende myndighet eller 

myndigheter umiddelbart underrette offentligheten og myndighetene nevnt i artikkel 6 nr. 1 om dette i samsvar med de 

nasjonale framgangsmåter, og sikre at følgende opplysninger er tilgjengelige for offentligheten og myndighetene nevnt i 

artikkel 6 nr. 1, idet det, dersom det er relevant, tas hensyn til tilfellene nevnt i artikkel 8a nr. 3: 

a)  innholdet i beslutningen og eventuelle vilkår knyttet til den, som nevnt i artikkel 8a nr. 1 og 2, 

b)  de viktigste årsakene og betraktningene som beslutningen er basert på, herunder opplysninger om prosessen for 

offentlig deltaking. Dette omfatter også et sammendrag av resultatene av de høringene som er gjennomført og de 

opplysningene som er innhentet i henhold til artikkel 5–7, og hvordan disse resultatene er innarbeidet eller på annen 

måte tatt hensyn til, særlig kommentarene mottatt fra den berørte medlemsstat nevnt i artikkel 7.» 

11)  Ny artikkel 9a skal lyde: 

«Artikkel 9a 

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet eller myndigheter utfører de oppgavene som følger av dette 

direktiv, på en objektiv måte, og at de ikke befinner seg i en situasjon som kan føre til en interessekonflikt. 

Dersom vedkommende myndighet også er utbygger, skal medlemsstatene, som et ledd i sin organisering av administrativ 

kompetanse, minst sørge for et passende skille mellom uforenlige funksjoner når de utfører de oppgavene som følger av 

dette direktiv.»  
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12)  I artikkel 10 skal første ledd lyde: 

«Med forbehold for direktiv 2003/4/EF berører ikke bestemmelsene i dette direktiv vedkommende myndigheters plikt til å 

overholde begrensningene fastsatt ved nasjonale lover og forskrifter samt gjeldende rettspraksis med hensyn til 

forretnings- og industrihemmeligheter, herunder immaterialrettigheter, og hensynet til offentlighetens interesse.» 

13)  Ny artikkel 10a skal lyde: 

«Artikkel 10a 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som gjelder ved overtredelse av nasjonale bestemmelser som vedtas i 

henhold til dette direktiv. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende.» 

14)  I artikkel 12 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Hvert sjette år fra og med 16. mai 2017 skal medlemsstatene, dersom disse opplysningene er tilgjengelige, særlig 

underrette Kommisjonen om følgende: 

a)  antall prosjekter nevnt i vedlegg I og II som har vært underkastet en miljøkonsekvensvurdering i samsvar med  

artikkel 5–10, 

b)  fordelingen av miljøkonsekvensvurderingene på de prosjektkategoriene som er oppført i vedlegg I og II, 

c)  antall prosjekter nevnt i vedlegg II som har vært gjenstand for en beslutning i samsvar med artikkel 4 nr. 2, 

d)  gjennomsnittlig varighet av prosessen for miljøkonsekvensvurdering, 

e)  et generelt anslag over de gjennomsnittlige direkte kostnadene ved miljøkonsekvensvurderinger, herunder virkningene 

av anvendelsen av dette direktiv på små og mellomstore bedrifter.» 

15) Vedleggene til direktiv 2011/92/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Med forbehold for artikkel 3 skal medlemsstatene innen 16. mai 2017 sette i kraft de lover og forskrifter som er 

nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

1.  Prosjekter som det er truffet en avgjørelse for som nevnt i artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2011/92/EU før 16. mai 2017, skal 

omfattes av forpliktelsene nevnt i artikkel 4 i direktiv 2011/92/EU slik det lød før endringene ved dette direktiv. 

2.  Prosjekter skal omfattes av forpliktelsene nevnt i artikkel 3 og artikkel 5–11 i direktiv 2011/92/EU slik det lød før 

endringene ved dette direktiv, dersom ett av følgende har skjedd før 16. mai 2017: 

a)  framgangsmåten for uttalelsen nevnt i artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2011/92/EU er påbegynt, eller 

b)  opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 2011/92/EU er framlagt. 
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Artikkel 4 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 16. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

1)  Nytt vedlegg skal lyde: 

«VEDLEGG II.A 

OPPLYSNINGER NEVNT I ARTIKKEL 4 NR. 4 

(OPPLYSNINGER SOM SKAL FRAMLEGGES AV UTBYGGEREN OM PROSJEKTENE OPPFØRT I VEDLEGG II) 

1.  En beskrivelse av prosjektet, herunder særlig: 

a)  en beskrivelse av hele prosjektets fysiske egenskaper og eventuelt av rivingsarbeider, 

b)  en beskrivelse av prosjektets plassering, særlig med hensyn til miljøets sårbarhet i de geografiske områdene som 

antas å bli berørt. 

2.  En beskrivelse av de miljøaspektene som kan antas å bli vesentlig berørt av prosjektet. 

3.  En beskrivelse av alle vesentlige miljøvirkninger, dersom det foreligger opplysninger om slike virkninger, som 

prosjektet kan antas å ha som følge av: 

a)  de forventede reststoffene og utslippene samt avfallsproduksjonen, dersom det er relevant, 

b)  bruken av naturressurser, særlig jordbunn, jordarealer, vann og biologisk mangfold. 

4.  Dersom det er relevant, skal det tas hensyn til kriteriene i vedlegg III ved sammenstillingen av opplysninger i samsvar 

med nr. 1–3.» 

2)  Vedlegg III og IV skal lyde: 

«VEDLEGG III 

UTVELGINGSKRITERIER NEVNT I ARTIKKEL 4 NR. 3 

(KRITERIER FOR Å AVGJØRE OM PROSJEKTENE OPPFØRT I VEDLEGG II BØR UNDERKASTES EN MILJØKONSE-

KVENSVURDERING) 

1.  Prosjektenes egenskaper 

Prosjektenes egenskaper må betraktes med særlig vekt på: 

a)  hele prosjektets omfang og utforming, 

b)  kumulering med andre eksisterende og/eller godkjente prosjekter, 

c)  bruken av naturressurser, særlig jordarealer, jordbunn, vann og biologisk mangfold, 

d)  avfallsproduksjon, 

e)  forurensning og ulemper, 

f)  risikoen for alvorlige ulykker og/eller katastrofer som er relevante for det aktuelle prosjektet, herunder slike som 

forårsakes av klimaendringer, i samsvar med vitenskapelig kunnskap, 

g)  risikoen for menneskers helse (for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning).  
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2.  Prosjektenes plassering 

Miljøets sårbarhet i de geografiske områdene som kan antas å bli påvirket av prosjektene, må betraktes med særlig  

vekt på: 

a)  eksisterende og godkjent arealbruk, 

b)  naturressursenes (herunder jordbunn, jordarealer, vann og biologisk mangfold) relative forekomst, tilgjengelighet, 

kvalitet og regenereringsevne i området og dets undergrunn, 

c)  det naturlige miljøets bæreevne, med særlig vekt på følgende områder: 

i)  våtmarker, strandområder, elvemunninger, 

ii)  kystområder og havmiljøet, 

iii)  fjell- og skogsområder, 

iv)  naturreservater og naturparker, 

v)  områder som er klassifisert eller vernet i henhold til nasjonal lovgivning, og Natura 2000-områder som er 

utpekt av medlemsstatene i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF, 

vi)  områder der de miljøkvalitetsstandardene fastsatt i unionsregelverket som er relevante for prosjektet, ikke er 

fulgt eller anses for ikke å være fulgt, 

vii)  tett befolkede områder, 

viii)  landskaper og steder av historisk, kulturell eller arkeologisk betydning. 

3.  De mulige virkningenes type og egenskaper 

Prosjektenes antatte vesentlige miljøvirkninger må betraktes med utgangspunkt i de kriteriene som er fastsatt i nr. 1 og 

2 i dette vedlegg, når det gjelder prosjektets virkninger på faktorene angitt i artikkel 3 nr. 1, idet det tas hensyn til: 

a)  virkningenes omfang og utbredelse (for eksempel geografisk område og størrelse på befolkningen som antas å bli 

berørt), 

b)  virkningenes art, 

c)  om virkningene strekker seg over landegrensene, 

d)  virkningenes intensitet og kompleksitet, 

e)  sannsynligheten for at virkningene oppstår, 

f)  virkningenes forventede begynnelse, varighet, hyppighet og reversibilitet, 

g)  kumuleringen av prosjektets virkninger med virkningene av andre eksisterende og/eller godkjente prosjekter, 

h)  muligheten for effektiv begrensning av virkningene. 

VEDLEGG IV 

OPPLYSNINGER NEVNT I ARTIKKEL 5 NR. 1 

(OPPLYSNINGER I MILJØKONSEKVENSRAPPORTEN) 

1.  En beskrivelse av prosjektet, herunder særlig: 

a)  en beskrivelse av prosjektets plassering, 

b)  en beskrivelse av hele prosjektets fysiske egenskaper, herunder eventuelt av nødvendige rivingsarbeider, og av 

arealbehovet i bygge- og driftsfasen,  
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c)  en beskrivelse av de viktigste trekkene ved prosjektets driftsfase (særlig en eventuell produksjonsprosess), for 

eksempel energibehov og energiforbruk, type og mengde materialer og naturressurser (herunder vann, jordarealer, 

jordbunn og biologisk mangfold) som er brukt, 

d)  et anslag, etter type og mengde, over forventede reststoffer og utslipp (for eksempel vann-, luft- og jordforurens-

ning, støy, vibrasjoner, lys, varme, stråling) samt over avfall produsert i bygge- og driftsfasen. 

2.  En beskrivelse av de rimelige alternative løsningene (for eksempel når det gjelder prosjektets utforming, teknologi, 

plassering, omfang og målestokk) som utbyggeren har vurdert, og som er relevante for prosjektet og dets særlige 

egenskaper, og en angivelse av hovedårsakene til valget av løsning, herunder en sammenligning av miljøvirkningene. 

3.  En beskrivelse av relevante aspekter ved den rådende miljøtilstanden (referansescenario) og en oversikt over hvordan 

tilstanden forventes å utvikle seg dersom prosjektet ikke gjennomføres, i den grad naturlige avvik fra referanse-

scenarioet med rimelighet kan vurderes på grunnlag av tilgjengelig miljøinformasjon og vitenskapelig kunnskap. 

4.  En beskrivelse av de faktorene angitt i artikkel 3 nr. 1 som kan antas å bli vesentlig påvirket av prosjektet: befolkning, 

menneskers helse, biologisk mangfold (for eksempel dyre- og planteliv), jordarealer (for eksempel arealbeslag), 

jordbunn (for eksempel organiske stoffer, erosjon, komprimering, forsegling), vann (for eksempel hydromorfologiske 

endringer, mengde og kvalitet), luft, klima (for eksempel klimagassutslipp, virkninger knyttet til tilpasning), materielle 

verdier, kulturarv, herunder arkitektoniske og arkeologiske aspekter, og landskap. 

5.  En beskrivelse av de vesentlige miljøvirkningene som prosjektet kan antas å ha som følge av blant annet: 

a)  byggingen og tilstedeværelsen av prosjektet, herunder rivingsarbeider dersom det er relevant, 

b)  bruken av naturressurser, særlig jordarealer, jordbunn, vann og biologisk mangfold, idet det så langt det er mulig tas 

hensyn til en bærekraftig tilgang til disse ressursene, 

c)  forurensning, støy, vibrasjoner, lys, varme og stråling, ulemper som oppstår, samt sluttbehandling og gjenvinning 

av avfall, 

d)  risikoen for menneskers helse, kulturarven eller miljøet (for eksempel på grunn av ulykker eller katastrofer), 

e)  kumuleringen av virkninger med andre eksisterende og/eller godkjente prosjekter, idet det tas hensyn til eventuelle 

eksisterende miljøproblemer i forbindelse med områder av særlig miljømessig betydning som kan antas å bli berørt, 

eller bruken av naturressurser, 

f)  prosjektets innvirkning på klimaet (for eksempel arten og omfanget av klimagassutslipp) og prosjektets sårbarhet 

for klimaendringer, 

g)  teknologi og stoffer som brukes, 

Beskrivelsen av de antatte vesentlige virkningene på faktorene angitt i artikkel 3 nr. 1 bør omfatte prosjektets direkte 

virkninger og eventuelle indirekte, sekundære og kumulative virkninger, virkninger over landegrensene, virkninger på 

kort, mellomlang og lang sikt, varige og midlertidige samt positive og negative virkninger. I denne beskrivelsen bør det 

tas hensyn til de målene for miljøvern som er fastsatt på unions- eller medlemsstatsplan, og som er relevante for 

prosjektet. 

6.  En beskrivelse av de metodene eller bevisene som er brukt for å identifisere og vurdere de vesentlige miljøvirkningene 

på forhånd, herunder opplysninger om vanskeligheter (for eksempel tekniske mangler eller manglende kunnskap) i 

forbindelse med sammenstillingen av de opplysningene som kreves, og de viktigste usikkerhetsfaktorene. 
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7.  En beskrivelse av de tiltak som er planlagt for å unngå, forebygge, begrense eller om mulig motvirke de identifiserte 

vesentlige skadevirkningene på miljøet, og eventuelt av foreslåtte overvåkingsordninger (for eksempel utarbeiding av 

en analyse etter at prosjektet er avsluttet). I denne beskrivelsen bør det redegjøres for i hvilken utstrekning vesentlige 

skadevirkninger på miljøet kan unngås, forebygges, begrenses eller motvirkes, og den bør omfatte både bygge- og 

driftsfasen. 

8.  En beskrivelse av prosjektets forventede skadevirkninger på miljøet som følge av prosjekts sårbarhet for risiko for 

større ulykker og/eller katastrofer som er relevante for det aktuelle prosjektet. Relevante tilgjengelige opplysninger fra 

risikovurderinger foretatt i henhold til unionsregelverk, for eksempel europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU(*) 

eller rådsdirektiv 2009/71/Euratom(**), eller relevante vurderinger foretatt i henhold til nasjonal lovgivning kan brukes 

for dette formål, forutsatt at kravene i dette direktiv oppfylles. Dersom det er relevant, bør beskrivelsen omfatte tiltak 

som er planlagt for å forebygge eller begrense vesentlige skadevirkninger av slike hendelser på miljøet, og opplysninger 

om beredskapen for og den planlagte innsatsen ved slike nødssituasjoner. 

9.  Et ikke-teknisk sammendrag av opplysningene framlagt i samsvar med nr. 1–8. 

10.  En referanseliste med opplysninger om de kildene som er brukt i beskrivelser og vurderinger i rapporten. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU av 4. juli 2012 om kontroll med faren for storulykker med farlige stoffer 

og om endring og senere oppheving av rådsdirektiv 96/82/EF (EUT L 197 av 24.7.2012, s. 1). 

(**) Rådsdirektiv 2009/71/Euratom av 25. juni 2009 om fastsettelse av en fellesskapsramme for atomsikkerhet ved atomanlegg 

(EUT L 172 av 2.7.2009, s. 18).» 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 2. mai 2014 

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til produkter av 

konvertert papir 

[meddelt under nummer K(2014) 2774] 

(2014/256/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildeles produkter som har redusert miljøvirkning 

gjennom hele sin livssyklus. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal det fastsettes særlige kriterier for EU-miljømerket for hver produktgruppe. 

3) Ettersom produkter med den beste miljøprestasjonen bør produseres på en måte som reduserer utslipp av giftige eller 

eutrofe stoffer til vann, reduserer miljøskade eller -risiko som følge av bruk av energi (global oppvarming, forsuring, 

nedbryting av ozonlaget, utarming av ikke-fornybare ressurser) og reduserer miljøskade eller -risiko knyttet til bruk av 

farlige kjemikalier, bør det fastsettes kriterier for tildeling av EU-miljømerket til produktgruppen «konvertert papir». 

4) De reviderte kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll bør gjelde i tre år fra den datoen denne 

beslutning treffes, idet det tas hensyn til innovasjonssyklusen for denne produktgruppen. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Produktgruppen «produkter av konvertert papir» skal omfatte følgende produkter: 

a)  Konvolutter og papirbæreposer som består av minst 90 vektprosent papir, papp eller papirbaserte substrater. 

b)  Kontorartikler av papir som består av minst 70 vektprosent papir, papp eller papirbaserte substrater, unntatt under-

kategoriene hengemapper og mapper med festeanordninger av metall.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 135 av 8.5.2014, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 74. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

2019/EØS/77/64 
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I tilfellet nevnt i bokstav b), kan plastkomponenten ikke overstige 10 %, unntatt for ringpermer, øvingshefter, notatbøker, 

dagbøker og brevordnere der plastens vekt ikke kan overstige 13 %. Videre kan metallets vekt ikke overstige 30 g per 

produkt, unntatt for hengemapper, mapper med festeanordninger av metall og ringpermer, der den kan være opptil 50 g, 

og for brevordnere, der den kan være opptil 120 g. 

2.  Produktgruppen «produkter av konvertert papir» skal ikke omfatte følgende produkter: 

a)  Trykksaker som omfattes av EU-miljømerket i henhold til kommisjonsbeslutning 2012/481/EU(1). 

b)  Emballasjeprodukter (unntatt papirbæreposer). 

Artikkel 2 

I denne beslutning menes med 

1) «pappsubstrat» papp eller kartong, uten trykk og som ikke er konvertert, med en basisvekt på over 400 g/m2, 

2) «forbruksvarer» kjemikalier som brukes under trykkings-, overflatebehandlings- og ferdiggjøringsprosessene, og som kan 

forbrukes, ødelegges, spres, gå til spille eller brukes opp, 

3) «produkt av konvertert papir» papir, papp eller papirbaserte substrater, med eller uten trykk, som vanligvis brukes til å 

beskytte, håndtere eller lagre artikler og/eller notater, der konverteringsprosessen er en vesentlig del av produksjons-

prosessen, og som omfatter tre hovedkategorier av produkter: konvolutter, papirbæreposer og kontorartikler av papir, 

4) «kontorartikler av papir» mapper, permer, notatbøker, blokker, notatblokker, øvingshefter, notatbøker med spiralrygg, 

kalendere med omslag, dagbøker og løsark, 

5) «konverteringsprosess» en prosess der et materiale bearbeides til et produkt av konvertert papir; dette kan omfatte en 

trykkeprosess (førtrykk, trykking og ferdiggjøring), 

6) «halogenert organisk løsemiddel» et organisk løsemiddel som inneholder minst ett brom-, klor-, fluor- eller jodatom per 

molekyl, 

7) «komponenter som ikke er av papir» alle deler av et produkt av konvertert papir som ikke består av papir, papp eller 

papirbaserte substrater, 

8) «emballasje» ethvert produkt som består av materialer av en hvilken som helst art brukt til innpakking, beskyttelse, 

håndtering, levering fra produsent til bruker eller forbruker og presentasjon av varer, som kan omfatte alt fra råstoffer til 

ferdigprodukter, 

9) «papirbæreposer» papirbaserte produkter som brukes til håndtering/transport av varer, 

10) «materialgjenvinning» all gjenvinning der avfallsmaterialer blir bearbeidet på nytt til produkter, materialer eller stoffer til 

enten det opprinnelige formålet eller til andre formål, unntatt energiutnytting og bearbeiding til materialer som skal brukes 

som brensel eller til utfylling, 

11) «returfiber» fiber som er skilt ut fra avfallsstrømmen i en produksjonsprosess, eller som er generert av sluttbrukere av 

produktet, og som ikke lenger kan brukes til sitt tiltenkte formål; produktgruppen omfatter ikke gjenbruk av materialer 

som er generert i en prosess, og som kan gjenvinnes innenfor den samme prosessen (vrakpapir – egenprodusert eller 

innkjøpt). 

12) «mapper» arkiveringsmapper eller omslag til løse papirark, for eksempel hengemapper, registre og skilleark, samlemapper, 

klaffmapper og aktomslag, 

13) «permer» papirbaserte produkter som består av et omslag, vanligvis av papp, med ringer for å holde sammen løse 

papirark, for eksempel ringpermer og brevordnere, 

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2012/481/EU av 16. august 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til papir med 

trykk (EUT L 223 av 21.8.2012, s. 55). 
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14) «flyktige organiske forbindelser» (VOC) enhver organisk forbindelse samt den fraksjonen av kreosot som har et 

damptrykk på minst 0,01 kPa ved 293,15 K, eller som har en tilsvarende flyktighet under de særlige bruksforholdene, 

15) «vaskemidler» kjemikalier som brukes til vasking av trykkformer og trykkpresser for å fjerne trykkfarge, papirstøv og 

lignende, rensemidler til ferdiggjøringsmaskiner og trykkemaskiner og rensemidler til fjerning av tørket trykkfarge, 

16) «papiravfall» papir som genereres under produksjonen av sluttprodukter av konvertert papir, og som ikke utgjør en del av 

disse. 

Artikkel 3 

For å kunne få tildelt EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal et produkt av konvertert papir tilhøre 

produktgruppen «produkter av konvertert papir» som definert i artikkel 1 i denne beslutning, og oppfylle kriteriene og de 

tilhørende kravene til vurdering og kontroll som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 4 

Kriteriene for produktgruppen «produkter av konvertert papir» og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll skal gjelde i 

tre år fra den datoen denne beslutning treffes. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen «produkter av konvertert papir» kodenummeret «046». 

Artikkel 6 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 2. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

GENERELLE MERKNADER 

Formålet med kriteriene 

Kriteriene for tildeling av miljømerket tar utgangspunkt i de produktene med best miljøprestasjon på markedet for produkter av 

konvertert papir. Bruk av kjemikalier og utslipp av forurensende stoffer er en del av produksjonsprosessen, men et produkt som 

er utstyrt med EU-miljømerket, gir forbrukeren en garanti for at bruken av slike stoffer er begrenset så mye som teknisk mulig, 

uten at det går ut over sluttproduktets bruksegnethet. Når det er mulig, er det ikke brukt farlige stoffer. Det gis bare unntak 

dersom det ikke foreligger egnede alternativer på markedet, og slike farlige stoffer tillates bare i minimale konsentrasjoner. 

KRITERIER 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til produkter av konvertert papir: 

1.  Substrat. 

2.  Fibrer: bærekraftig skogforvaltning. 

3.  Stoffer eller stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses. 

4.  Materialgjenvinnbarhet. 

5.  Utslipp. 

6.  Avfall. 

7.  Energi. 

8.  Opplæring. 

9.  Bruksegnethet. 

10.  Opplysninger på produktet. 

11.  Opplysninger på EU-miljømerket. 

Disse kriteriene gjelder for alle prosesser som gjennomføres ved det eller de anleggene eller de særskilte produksjonslinjene der 

produktet av konvertert papir konverteres. Dersom visse konverterings-, trykkings-, overflatebehandlings- og ferdiggjørings-

prosesser brukes utelukkende til miljømerkede produkter, gjelder kriterium 2, 4, 5, 6 og 7 bare for disse prosessene. 

Miljøkriteriene omfatter ikke transport av råstoffer, forbruksvarer og sluttprodukter. 

Kriterium 1 gjelder bare for substrater som brukes i sluttproduktet av konvertert papir. 

Kriterium 4, 9, 10 og 11 gjelder for sluttproduktet av konvertert papir. 

Kriterium 3 gjelder både for de komponentene av produktet av konvertert papir som ikke er av papir, og for konvertering, 

trykking, overflatebehandling og ferdiggjøring av papirkomponentene. 

Kriterium 5, 6, 7 og 8 gjelder bare for konvertering, trykking, laminering og ferdiggjøring av papirkomponentene. 

De særlige kravene til vurdering og kontroll er angitt for hvert kriterium.  
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Alt trykk på eller konvertering av et produkt av konvertert papir skal overholde kriteriene. Deler av produktet som trykkes eller 

konverteres av en underleverandør, skal derfor også oppfylle de tilhørende kravene. Søknaden skal inneholde en liste over alle 

trykkerier og underleverandører som deltar i produksjonen av det konverterte papiret, med angivelse av deres geografiske 

plassering. 

Søkeren skal framlegge en liste over kjemikalier som brukes i trykkeriet til produksjon av produktene av konvertert papir. Dette 

kravet gjelder for alle forbruksvarer som brukes under konvertering, trykking, overflatebehandling og ferdiggjøring. Listen som 

søkeren framlegger, skal inneholde opplysninger om mengde, funksjon og leverandør for alle kjemikalier som brukes, samt 

sikkerhetsdatabladet, som skal være utarbeidet i samsvar med retningslinjene i avsnitt 10, 11 og 12 i vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1). 

Når det kreves at søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet som viser at 

kriteriene er overholdt, kan dette komme fra søkeren selv og/eller eventuelt fra søkerens leverandør(er) og/eller fra dennes/deres 

leverandør(er). 

Ved behov kan det brukes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene er 

godtatt som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Vedkommende organer skal fortrinnsvis godkjenne prøvinger som er akkreditert i samsvar med ISO 17025, og kontroller utført 

av organer som er akkreditert i henhold til standarden EN 45011 eller en tilsvarende internasjonal standard. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve underlagsdokumentasjon og foreta uavhengige kontroller. 

Kriterium 1 – Substrat 

Del A – Papirsubstrat 

Substratet som brukes, skal være i samsvar med kriterium 1, 2, 4 og 5 for EU-miljømerket som fastsatt i kommisjonsbeslutning 

2011/333/EU(2) for kopieringspapir og grafisk papir, eller i kommisjonsbeslutning 2012/448/EU(3) for avispapir, og skal 

dokumentere samsvar med kriterium 2 for EU-miljømerket – Fibrer: bærekraftig skogforvaltning – som fastsatt i denne 

kommisjonsbeslutning for produkter av konvertert papir. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge spesifikasjonene for de aktuelle produktene av konvertert papir, herunder 

handelsnavn, mengder og vekt/m2 for papiret som brukes. Listen skal også inneholde navnene på leverandørene av papiret som 

brukes. For hvert substrat skal samsvar med kriterium 1, 2, 4 og 5 for EU-miljømerket som fastsatt i beslutning 2011/333/EU 

eller beslutning 2012/448/EU, dokumenteres ved at det framlegges en kopi av et gyldig EU-miljømerkesertifikat for papiret 

som er brukt. For hvert substrat skal samsvar med kriterium 2 – Fibrer: bærekraftig skogforvaltning – dokumenteres ved at det 

framlegges et gyldig PEFC- eller FSC-sertifikat eller et lignende sertifikat for substratet som er brukt, eller en egenerklæring 

dersom søkeren allerede har et gyldig EU-miljømerkesertifikat for substratet som er brukt. 

Del B – Pappsubstrat 

Kriterium B1 –  Utslipp ti l  vann og luft  

a)  Kjemisk oksygenforbruk (KOF), svovel (S), NOx, fosfor (P) 

 For hver av disse parametrene skal utslipp til luft og/eller vann fra produksjonen av papirmasse, lamineringspapir og papp 

uttrykkes i poeng (PKOF, PS, PNOx, PP) som angitt nedenfor. 

 Ingen av de enkelte poengene PKOF, PS, PNOx eller PP skal overstige 1,5. 

 Samlet antall poeng (Ptotal = PKOF + PS + PNOx + PP) skal ikke overstige 4,0. 

 PKOF skal beregnes som angitt nedenfor (PS, PNOx og PP skal beregnes på nøyaktig samme måte). 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(2) Kommisjonsbeslutning 2011/333/EU av 7. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til kopieringspapir 

og grafisk papir (EUT L 149 av 8.6.2011, s. 12). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2012/448/EU av 12. juli 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til avispapir  

(EUT L 202 av 28.7.2012, s. 26). 
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 For hver mengde anvendt papirmasse «i» eller lamineringspapir «i» skal tilhørende målte KOF-utslipp (KOFpapirmasse, i eller 

KOFpapir, i uttrykt i kg/lufttørket tonn — ADT), veies i forhold til den relative andelen av hver mengde anvendt papirmasse 

eller lamineringspapir (papirmasse «i» eller papir «i» for tonn lufttørket papirmasse eller papir) og summeres. Det veide 

KOF-utslippet for papirmassen eller det laminerte papiret legges deretter til det målte KOF-utslippet fra papproduksjonen 

for å gi samlet KOF-utslipp, KOFtotal. 

 Den veide KOF-referanseverdien for produksjonen av papirmasse eller lamineringspapir skal beregnes på samme måte, som 

summen av de veide referanseverdiene for hver mengde anvendt papirmasse eller lamineringspapir, og legges til 

referanseverdien for papproduksjonen for å gi en samlet KOF-referanseverdi, KOFref total. Referanseverdiene for hver 

anvendt papirmassetype eller type lamineringspapir og for papproduksjonen er angitt i tabell 1. 

 Til slutt divideres samlet KOF-utslipp med samlet KOF-referanseverdi på følgende måte: 

PCOD =
KOFtotal

KOFref.total

=
∑ [𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟, 𝑖 × 𝐾𝑂𝐹𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟,𝑖]𝑛

𝑖=1 + KOFpappmaskin

∑ [𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟, 𝑖 × 𝐾𝑂𝐹𝑟𝑒𝑓 𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟,𝑖]𝑛
𝑖=1 + KOFref pappmaskin

 

 Tabell 1 

Referanseverdier for utslipp fra forskjellige typer papirmasse og fra papproduksjon 

Type papirmasse/papp 
Utslipp (kg/ADT)(*) 

KOFreferanse Sreferanse NOxreferanse Preferanse 

Bleket kjemisk papirmasse (unntatt med sulfitt) 18 0,6 1,6 0,045(*) 

Bleket kjemisk papirmasse (med sulfitt) 25,0 0,6 1,6 0,045 

Ubleket kjemisk papirmasse 10,0 0,6 1,6 0,04 

CTMP-masse 15,0 0,2 0,3 0,01 

TMP/slipmasse 3,0 0,2 0,3 0,01 

Papirmasse av returfiber 2,0 0,2 0,3 0,01 

Laminert bleket kraftpapir 19 0,9 2,4 0,055 

Laminert ubleket kraftpapir 11 0,9 2,4 0,055 

Laminert gjenvunnet papir 3 0,5 1,1 0,02 

Papproduksjon (ikke-integrerte fabrikker der all 

papirmasse kjøpes på markedet) 

1 0,3 0,8 0,01 

Papproduksjon (integrerte fabrikker) 1 0,3 0,7 0,01 

(*) Det skal gjøres unntak fra dette nivået, til høyst 0,1, når det kan påvises at et forhøyet P-nivå skyldes naturlig forekomst av P i 

tremassen. 
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 Ved kraftvarmeproduksjon på det samme anlegget kan utslippene av S og NOx fra produksjonen av elektrisk kraft trekkes 

fra den samlede mengden. Følgende ligning kan benyttes til å beregne hvor stor andel av utslippene som skyldes produksjon 

av elektrisk kraft: 

 2 × (MWh(elektrisk kraft)) / [2 × MWh(elektrisk kraft) + MWh(varme)] 

 Den elektriske kraften i denne beregningen er den som produseres i kraftvarmeverket. 

 Varmen i denne beregningen er den nettovarmen fra kraftvarmeverket som brukes til produksjon av papirmasse/ 

lamineringspapir/papp. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er overholdt, sammen med 

tilhørende underlagsdokumentasjon som skal inneholde prøvingsrapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetoder: KOF: 

ISO 6060, NOx: ISO 11564, S(oksid.): EPA nr. 8, S(red.): EPA nr. 16A, svovelinnhold i olje: ISO 8754, svovelinnhold i 

kull: ISO 351, P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 eller Dr Lange LCK 349. 

 Dokumentasjonen skal inneholde en angivelse av målehyppigheten og en beregning av poengene for KOF, S og NOx. Den 

skal omfatte alle utslipp av S og NOx under produksjonen av papirmasse, lamineringspapir og papp, herunder damp som 

genereres utenfor produksjonsstedet, med unntak av utslipp knyttet til produksjon av elektrisk kraft. Målingene skal omfatte 

gjenvinningskjeler, kalkovner, dampkjeler og destruksjonsovner for gasser med sterk lukt. Det skal redegjøres for diffuse 

utslipp. Rapporterte utslippsverdier for svovel til luft skal omfatte både oksiderte og reduserte svovelutslipp (dimetylsulfid, 

metylmerkaptan, hydrogensulfid og lignende). Svovelutslipp i forbindelse med produksjon av varmeenergi fra olje, kull og 

andre eksterne brenseltyper der svovelinnholdet er kjent, kan beregnes i stedet for å måles, og skal tas med. 

 Utslipp til vann skal måles i prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt, enten etter behandling ved anlegget eller etter 

behandling ved et offentlig renseanlegg. Måleperioden skal være basert på tolv måneders produksjon. Dersom det dreier seg 

om et nytt eller ombygd produksjonsanlegg, skal målingene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende dager med stabil drift 

av anlegget. Målingene skal være representative for den aktuelle perioden. 

 For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å trekke ut separate utslippstall for papirmasse, lamineringspapir og papp, 

og dersom det bare foreligger et samlet tall for produksjon av papirmasse, lamineringspapir og papp, skal utslippsverdiene 

for papirmasse settes til null, og tallet for pappfabrikken skal omfatte produksjon av papirmasse, lamineringspapir og papp. 

b)  AOX 

 Den veide gjennomsnittsverdien for AOX frigitt i produksjonen av papirmasse som brukes i substratet, skal ikke overstige 

0,170 kg/ADT papp. 

 AOX-utslippet fra hver enkelt papirmasse som brukes i pappen, skal ikke overstige 0,250 kg/ADT papirmasse. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetode: AOX ISO 

9562, med utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er overholdt, sammen med tilhørende underlagsdokumentasjon. 

 Underlagsdokumentasjonen skal inneholde en angivelse av målehyppigheten. AOX skal måles bare i prosesser der det 

brukes klorforbindelser til å bleke papirmassen. Det er ikke nødvendig å måle AOX i spillvannet fra ikke-integrert 

papproduksjon eller i spillvannet fra papirmasseproduksjon uten bleking, eller der blekingen utføres med klorfrie stoffer. 

 Det skal tas målinger av prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt, enten etter behandling ved anlegget eller etter behandling 

ved et offentlig renseanlegg. Måleperioden skal være basert på tolv måneders produksjon. Dersom det dreier seg om et nytt 

eller ombygd produksjonsanlegg, skal målingene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende dager med stabil drift av 

anlegget. Målingene skal være representative for den aktuelle perioden.  
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c)  CO2 

 Utslippene av karbondioksid fra ikke-fornybare kilder skal ikke overstige 1 000 kg per tonn produsert papp, herunder 

utslipp i forbindelse med produksjonen av elektrisk kraft (i eller utenfor anlegget). For ikke-integrerte fabrikker (der all 

papirmasse kjøpes på markedet), skal utslippene ikke overstige 1 100 kg per tonn. Utslippene skal beregnes som summen 

av utslippene fra papirmasse- og papproduksjon. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er overholdt, sammen med 

tilhørende underlagsdokumentasjon. 

 Søkeren skal framlegge opplysninger om utslipp av karbondioksid til luft. Dette skal omfatte alle kilder til ikke-fornybart 

brensel som brukes i produksjonen av papirmasse og papp, herunder utslipp i forbindelse med produksjonen av elektrisk 

kraft (i eller utenfor anlegget). 

 Følgende utslippsfaktorer skal brukes i beregningen av CO2-utslipp fra brensel: 

Tabell 2 

Brensel Utslipp av CO2 fossilt Enhet 

Kull 95 g CO2 fossilt/MJ 

Råolje 73 g CO2 fossilt/MJ 

Brennolje 1 74 g CO2 fossilt/MJ 

Brennolje 2-5 77 g CO2 fossilt/MJ 

LPG 69 g CO2 fossilt/MJ 

Naturgass 56 g CO2 fossilt/MJ 

Elektrisk kraft fra nettet 400 g CO2 fossilt/kWh 

 Perioden for beregninger eller massebalanser skal være basert på tolv måneders produksjon. Dersom det dreier seg om et 

nytt eller ombygd produksjonsanlegg, skal beregningene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende dager med stabil drift av 

anlegget. Beregningene skal være representative for den aktuelle perioden. 

 Når det gjelder elektrisk kraft fra nettet, skal verdien som er oppgitt i tabellen ovenfor (europeisk gjennomsnitt) benyttes, 

med mindre søkeren framlegger dokumentasjon som viser gjennomsnittsverdien for leverandørene av elektrisk kraft  

(fra leverandøren som har inngått kontrakt, eller nasjonalt gjennomsnitt); i slike tilfeller kan søkeren bruke denne gjennom-

snittsverdien i stedet for verdien som er oppført i tabellen. 

 Energi fra fornybare kilder(1) som kjøpes inn og benyttes i produksjonsprosessene, skal ikke tas med i beregningen av CO2-

utslippene, og søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon på at denne typen energi faktisk benyttes i fabrikken eller 

kjøpes inn utenfra. 

Kriterium 2 –  Energibruk 

a)  Elektrisk kraft 

 Forbruket av elektrisk kraft i forbindelse med produksjonen av papirmasse, lamineringspapir og papp skal uttrykkes i poeng 

(PE) slik det er beskrevet nedenfor. 

 Antall poeng, PE, skal være lik eller mindre enn 1,5.  

  

(1) Som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16). 
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 PE beregnes på følgende måte: 

 Beregning for produksjon av papirmasse eller lamineringspapir: For hver mengde anvendt papirmasse og lamineringspapir 

«i» skal det tilhørende forbruket av elektrisk kraft (Epapirmasse eller lamineringspapir, i uttrykt i kWh/ADT) beregnes på følgende 

måte: 

Epapirmasse eller lamineringspapir, i = Egen produksjon av elektrisk kraft + innkjøpt elektrisk kraft – solgt elektrisk kraft 

Beregning for produksjon av papp: Tilsvarende skal forbruket av elektrisk kraft knyttet til 

produksjonen av papp (Epapp) beregnes på følgende måte: 

Epapp = Egen produksjon av elektrisk kraft + innkjøpt elektrisk kraft – solgt elektrisk kraft 

 Til slutt skal poengene for produksjon av papirmasse, lamineringspapir og papp summeres på følgende måte for å få samlet 

poengsum (PE): 

PE =
∑ [𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟, 𝑖 × 𝐸𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟,𝑖] + 𝐸𝑝𝑎𝑝𝑝

𝑛
𝑖=1

∑ [𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟, 𝑖 × 𝐸𝑟𝑒𝑓 𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟,𝑖] + Eref papp
𝑛
𝑖=1

 

 For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å trekke ut separate elektrisitetstall for papirmasse, lamineringspapir og 

papp, og dersom det bare foreligger et samlet tall for produksjon av papirmasse, lamineringspapir og papp, skal elektri-

sitetsverdiene for papirmasse settes til null, og tallet for pappfabrikken skal omfatte produksjon av papirmasse, lamine-

ringspapir og papp. 

b)  Brensel (varme): 

 Brenselforbruket i forbindelse med produksjonen av papirmasse, lamineringspapir og papp skal uttrykkes i poeng (PF) slik 

det er beskrevet nedenfor. 

 Antall poeng, PF, skal være lik eller mindre enn 1,5. 

 PF beregnes på følgende måte: 

 Beregning for produksjon av papirmasse eller lamineringspapir: For hver mengde anvendt papirmasse og lamineringspapir 

«i» skal det tilhørende brenselforbruket (Fpapirmasse eller lamineringspapir, i uttrykt i kWh/ADT) beregnes på følgende måte: 

Fpapirmasse eller lamineringspapir, i = Egen brenselproduksjon + innkjøpt brensel – solgt brensel – 1,25 × egen produksjon av 

elektrisk kraft 

 Merk: 

 Fpapirmasse eller lamineringspapir, i (og dettes bidrag til PF, papirmasse eller lamineringspapir) trenger ikke beregnes for mekanisk papirmasse, 

med mindre det dreier seg om markedsført, lufttørket mekanisk papirmasse som inneholder minst 90 % tørrstoff. 

 Den mengden brensel som benyttes til å produsere solgt varme, skal legges til «solgt brensel» i ligningen ovenfor. 

 Beregning for produksjon av papp: Tilsvarende skal brenselforbruket i forbindelse med produksjonen av papp (Fpapp, uttrykt 

i kWh/ADT) beregnes på følgende måte: 

Fpapp = Egen brenselproduksjon + innkjøpt brensel – solgt brensel – 1,25 × egen produksjon av elektrisk kraft   
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 Til slutt skal poengene for produksjonen av papirmasse og papp summeres på følgende måte for å få samlet poengsum (PF): 

PF =
∑ [𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟, 𝑖 × 𝐹𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟,𝑖] + 𝐹papp

𝑛
𝑖=1

∑ [𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟, 𝑖 × 𝐹𝑟𝑒𝑓𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟,𝑖] + Fref papp
𝑛
𝑖=1

 

Tabell 3 

Referanseverdier for elektrisk kraft og brensel  

Type papirmasse 
Brensel kWh/ADT 

Freferanse 

Elektrisk kraft kWh/ADT 

Ereferanse 

Kjemisk papirmasse 4 000 

(Merk: For lufttørket, markedsført papirmasse som 

inneholder minst 90 % tørrstoff (admp), kan denne 

verdien oppskrives med 25 % pga. energiforbruket til 

tørking.) 

800 

Mekanisk papirmasse 900 

(Merk: Denne verdien gjelder bare for admp.) 

1 900 

CTMP-masse 1 000 2 000 

Papirmasse av returfiber 1 800 

(Merk: For admp kan denne verdien oppskrives med 

25 % pga. energiforbruket til tørking.) 

800 

Laminert kraftpapir 

(bleket eller ubleket) 

6 100 1 600 

Laminert gjenvunnet papir 3 900 1 600 

Papproduksjon 2 100 800 

 Vurdering og kontroll (for både a) og b)): Søkeren skal framlegge utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er 

overholdt, sammen med all tilhørende underlagsdokumentasjon. De framlagte opplysningene skal derfor omfatte det 

samlede forbruket av elektrisk kraft og brensel. 

 Søkeren skal beregne alt energiforbruk, inndelt i varme/brensel og elektrisk kraft, som brukes i forbindelse med produk-

sjonen av papirmasse og papp, herunder energien som brukes ved fjerning av trykksverte fra papiravfall med sikte på 

produksjon av gjenvunnet papp. Energi som brukes til transport av råstoffer og til konvertering og emballering, skal ikke tas 

med i beregningen av energiforbruket. 

 Samlet varmeenergi omfatter alt innkjøpt brensel. Den omfatter også varmeenergi som er utnyttet ved forbrenning av avlut 

og avfall fra produksjonen i anlegget (f.eks. treavfall, sagflis, avlut, papiravfall, vrakpapir), og varmeenergi som er utnyttet 

fra egen produksjon av elektrisk kraft, men når den samlede varmeenergien skal beregnes, trenger søkeren bare medregne 

80 % av varmeenergien fra slike kilder.  
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 Med elektrisk kraft menes netto mengde elektrisk kraft fra nettet og egen produksjon av elektrisk kraft, uttrykt som elektrisk 

kraft. Elektrisk kraft som brukes i forbindelse med behandling av spillvann, trenger ikke medregnes. 

 Når det genereres damp med elektrisk kraft som varmekilde, skal varmeverdien av dampen beregnes, deretter divideres med 

0,8 og legges til det samlede brenselforbruket. 

 For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å trekke ut separate brenselstall (varme) for papirmasse, lamineringspapir og 

papp, og dersom det bare foreligger et samlet tall for produksjon av papirmasse, lamineringspapir og papp, skal 

brenselsverdiene (varme) for papirmasse settes til null, og tallet for pappfabrikken skal omfatte produksjon av papirmasse, 

lamineringspapir og papp. 

Kriterium B3 –  Stoffer  eller  stoffblandinger som er forbudt å b ruke eller skal begrenses.  

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en liste over kjemikalier som er brukt i produksjonen av papirmasse og papp, 

sammen med relevant dokumentasjon (for eksempel sikkerhetsdatablader). Listen skal inneholde opplysninger om mengde, 

funksjon og leverandører av alle stoffer som brukes i produksjonsprosessen. 

a)  Farlige stoffer og stoffblandinger 

 I samsvar med artikkel 6 nr. 6 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010(1) skal pappen ikke inneholde stoffer 

som er nevnt i artikkel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006, eller stoffer eller stoffblandinger som overholder kriteriene for 

klassifisering i fareklassene eller -kategoriene angitt nedenfor. 

 Liste over faresetninger og risikosetninger: 

Faresetning(1) Risikosetning(2) 

H300 Dødelig ved svelging R28 

H301 Giftig ved svelging R25 

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene R65 

H310 Dødelig ved hudkontakt R27 

H311 Giftig ved hudkontakt R24 

H330 Dødelig ved innånding R26 

H331 Giftig ved innånding R23 

H340 Kan forårsake genetiske skader R46 

H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader R68 

H350 Kan forårsake kreft R45 

H350i Kan forårsake kreft ved innånding R49 

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft R40 

H360F Kan skade forplantningsevnen R60 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket (EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1). 
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Faresetning(1) Risikosetning(2) 

H360D Kan gi fosterskader R61 

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader R60, R61, R60-61 

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader R60-R63 

H360Df Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen R61-R62 

H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen R62 

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader R63 

  

H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne 

gi fosterskader 

R62-63 

H362 Kan skade barn som ammes R64 

H370 Forårsaker organskader R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, 

R39/27, R39/28 

H371 Kan forårsake organskader R68/20, R68/21, R68/22 

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering R48/25, R48/24, R48/23 

H3723 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering R48/20, R48/21, R48/22 

H400 Meget giftig for liv i vann R50 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R50-53 

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R51-53 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann R52-53 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann R53 

EUH059 Farlig for ozonlaget R59 

EUH029 Ved kontakt med vann utvikles giftig gass R29 

EUH031 Ved kontakt med syre utvikles giftig gass R31 

EUH032 Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass R32 
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Faresetning(1) Risikosetning(2) 

EUH070 Giftig ved øyekontakt R39-41 

Ingen kommersielle fargestoffpreparater, fargestoffer, midler til etterbehandling 

av overflaten, hjelpestoffer og beleggmaterialer skal benyttes i papirmasse eller 

papp dersom de på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles faresetning 

H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 

R43 

(1) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008. 

(2) I henhold til rådsdirektiv 67/548/EØF. 

 Dette kravet gjelder ikke for stoffer eller stoffblandinger som endrer egenskaper ved bearbeiding (f.eks. som ikke lenger er 

biotilgjengelige, eller som endres kjemisk) slik at den angitte faren ikke lenger foreligger. 

 Konsentrasjonsgrensene for stoffer eller stoffblandinger som kan tildeles eller er tildelt ovennevnte faresetninger eller 

risikosetninger, og som overholder kriteriene for klassifisering i fareklassene eller -kategoriene, og for stoffer som 

overholder kriteriene i artikkel 57 bokstav a), b) eller c) i forordning (EF) nr. 1907/2006, skal ikke overstige de generiske 

eller spesifikke konsentrasjonsgrensene som er fastsatt i samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1272/2008(1). Dersom det er fastsatt spesifikke konsentrasjonsgrenser, skal de gå foran de generiske grensene. 

 Konsentrasjonsgrensene for stoffer som overholder kriteriene i artikkel 57 bokstav d), e) eller f) i forordning (EF)  

nr. 1907/2006, skal ikke overstige 0,10 vektprosent. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal dokumentere at kriteriet er overholdt ved å legge fram data om mengden (kg/ADT 

produsert papp) stoffer som brukes i prosessen, og at de stoffene som er nevnt i dette kriteriet, ikke finnes i sluttproduktet i 

konsentrasjoner over de angitte grensene. Konsentrasjonen av stoffer og stoffblandinger skal være angitt i sikkerhetsdata-

bladene i samsvar med artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

b)  Stoffer angitt i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

 Det skal ikke gis unntak fra forbudet i artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) nr. 66/2010 for stoffer som er identifisert som 

stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, og er oppført på listen fastsatt i artikkel 59 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006, når disse inngår i stoffblandinger, i et produkt eller i en homogen del av et sammensatt produkt i konsentra-

sjoner på over 0,10 %. Spesifikke konsentrasjonsgrenser som er fastsatt i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF)  

nr. 1272/2008, skal gjelde når konsentrasjonen er under 0,10 %. 

 Vurdering og kontroll: Listen over stoffer som er identifisert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring og er 

oppført på listen fastsatt i artikkel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, finnes på 

 http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

 Det skal vises til denne listen på søknadsdatoen. 

 Søkeren skal dokumentere at kriteriet er overholdt ved å legge fram data om mengden (kg/ADT produsert papp) stoffer som 

brukes i prosessen, og at de stoffene som er nevnt i dette kriteriet, ikke finnes i sluttproduktet i konsentrasjoner over de 

angitte grensene. Konsentrasjonen skal være angitt i sikkerhetsdatabladene i samsvar med artikkel 31 i forordning (EF)  

nr. 1907/2006. 

c)  Klor 

 Klorgass skal ikke brukes som blekemiddel. Dette kravet gjelder ikke for klorgass som brukes i forbindelse med produksjon 

og bruk av klordioksid.  

  

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

stoffblandinger (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 



Nr. 77/1048 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten(e) av papirmasse om at det ikke er brukt 

klorgass som blekemiddel. Merk: Selv om dette kravet også gjelder for bleking av returfiber, godtas det at fibrene kan ha 

blitt bleket med klorgass i den forrige livssyklusen. 

d)  APEO 

 Alkylfenoletoksylater eller andre alkylfenolderivater skal ikke tilsettes i kjemiske rengjøringsmidler, kjemikalier til fjerning 

av trykksverte, antiskummidler, dispergeringsmidler eller overflatebehandlingsmidler. Alkylfenolderivater defineres som 

stoffer som produserer alkylfenoler ved nedbryting. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge erklæring(er) fra kjemikalieleverandøren(e) om at disse produktene ikke er 

tilsatt alkylfenoletoksylater eller andre alkylfenolderivater. 

e)  Restmonomerer 

 Samlet mengde restmonomerer (unntatt akrylamid) som kan tildeles eller er tildelt en eller flere av følgende risikosetninger 

(eller kombinasjoner av disse) og finnes i overflatebehandlingsmidler, retensjonsmidler, forsterkningsmidler, vanna-

vstøtende midler eller kjemikalier som brukes i intern og ekstern vannrensing, skal ikke overstige 100 ppm (beregnet på 

grunnlag av faststoffinnholdet): 

Faresetning(1) Risikosetning(2) 

H340 Kan forårsake genetiske skader R46 

H350 Kan forårsake kreft R45 

H350i Kan forårsake kreft ved innånding R49 

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft R40 

H360F Kan skade forplantningsevnen R60 

H360D Kan gi fosterskader R61 

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader R60, R61, R60-61 

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader R60-R63 

H360Df Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen R61-R62 

H400 Meget giftig for liv i vann R50 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R50-53 

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R51-53 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann R52-53 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann R53 

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

(2) I henhold til direktiv 67/548/EØF. 
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 Akrylamid skal ikke forekomme i overflatebehandlingsmidler, retensjonsmidler, forsterkningsmidler, vannavstøtende 

midler eller kjemikalier som brukes i intern eller ekstern vannrensing, i konsentrasjoner på over 700 ppm (beregnet på 

grunnlag av faststoffinnholdet). 

 Vedkommende organ kan gi søkeren unntak fra disse kravene med hensyn til kjemikalier som brukes i ekstern vannrensing. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra kjemikalieleverandøren(e) om at dette kriteriet er overholdt, 

sammen med relevant dokumentasjon (for eksempel sikkerhetsdatablader). 

f)  Overflateaktive stoffer til fjerning av trykksverte 

 Alle overflateaktive stoffer som brukes til fjerning av trykksverte, skal være fullstendig biologisk nedbrytbare. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra kjemikalieleverandøren(e) om at dette kriteriet er overholdt, 

sammen med relevante sikkerhetsdatablader eller prøvingsrapporter for hvert enkelt overflateaktivt stoff, med angivelse av 

prøvingsmetode, terskelverdi og konklusjon, på grunnlag av følgende prøvingsmetode og terskelverdier: OECD 302 A-C 

(eller tilsvarende ISO-standarder), med en nedbrytingsprosent (herunder adsorpsjon) i løpet av 28 dager på minst 70 % for 

302 A og B, og minst 60 % for 302 C. 

g)  Biocider 

 De aktive komponentene i biocider eller biostatiske stoffer som brukes til å bekjempe slimdannende organismer i vann-

sirkuleringssystemer som inneholder fibrer, skal ikke kunne være bioakkumulerende. Biocidenes potensial for bioakkumule-

ring kjennetegnes ved en log Pow-verdi (fordelingskoeffisient oktanol/vann) på < 3,0 eller en bioakkumuleringsfaktor 

(BCF) fastsatt ved forsøk ≤ 100. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra kjemikalieleverandøren(e) om at dette kriteriet er overholdt, 

sammen med relevante sikkerhetsdatablader eller prøvingsrapporter, med angivelse av prøvingsmetode, terskelverdi og 

konklusjon, på grunnlag av følgende prøvingsmetoder: OECD 107, 117 eller 305 A-E. 

h)  Azofargestoffer 

 Det skal ikke brukes azofargestoffer som kan spaltes til noen av følgende aromatiske aminer, i samsvar med vedlegg XVII 

til forordning (EF) nr. 1907/2006: 

1. 4-aminobifenyl (92-67-1) 

2. benzidin (92-87-5) 

3. 4-klor-o-toluidin (95-69-2) 

4. 2-naftylamin (91-59-8) 

5. o-aminoazotoluen (97-56-3) 

6. 2-amino-4-nitrotoluen (99-55-8) 

7. p-kloranilin (106-47-8) 

8. 2,4-diaminoanisol (615-05-4) 

9. 4,4′-diaminodifenylmetan (101-77-9) 

10. 3,3′-diklorbenzidin (91-94-1) 

11. 3,3′-dimetoksybenzidin (119-90-4) 
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12. 3,3′-dimetylbenzidin (119-93-7) 

13. 3,3′-dimetyl-4,4'-diaminodifenylmetan (838-88-0) 

14. p-kresidin (120-71-8) 

15. 4,4′-metylen-bis-(2-kloranilin) (101-14-4) 

16. 4,4′-oksydianilin (101-80-4) 

17. 4,4′-tiodianilin (139-65-1) 

18. o-toluidin (95-53-4) 

19. 2,4-diaminotoluen (95-80-7) 

20. 2,4,5-trimetylanilin (137-17-7) 

21. 4-aminoazobenzen (60-09-3) 

22. o-anisidin (90-04-0) 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra kjemikalieleverandøren(e) om at dette kriteriet er overholdt. 

i)  Metallkompleksfargestoffer eller -pigmenter 

 Det skal ikke brukes fargestoffer eller pigmenter som er basert på bly, kobber, krom, nikkel eller aluminium. Fargestoffer 

eller pigmenter av kobberftalocyanin kan imidlertid brukes. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring fra kjemikalieleverandøren(e). 

j)  Ioniske urenheter i fargestoffer 

 Konsentrasjonen av ioniske urenheter i fargestoffer som blir brukt, skal ikke overstige følgende verdier: Ag 100 ppm, As 

50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 20 ppm, Co 500 ppm, Cr 100 ppm, Cu 250 ppm, Fe 2 500 ppm, Hg 4 ppm, Mn 1 000 ppm, Ni 

200 ppm, Pb 100 ppm, Se 20 ppm, Sb 50 ppm, Sn 250 ppm og Zn 1 500 ppm. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring. 

Kriterium B4 –  Avfallshåndtering 

Alle anlegg for produksjon av papirmasse og papp skal ha et system for håndtering av avfall (som definert av den relevante 

reguleringsmyndigheten for de aktuelle anleggene for produksjon av papirmasse og papp) og restprodukter fra produksjonen av 

det miljømerkede produktet. Søknaden skal inneholde dokumentasjon eller beskrivelse av systemet, og skal minst inneholde 

opplysninger om 

— metoder for utskilling av materialer som kan gjenvinnes fra avfallsstrømmen, og bruken av disse, 

— metoder for gjenvinning av materialer til andre formål, for eksempel forbrenning for å generere damp eller varme, eller til 

landbruksformål, 

— metoder for behandling av farlig avfall (som definert av den relevante reguleringsmyndigheten for de aktuelle anleggene 

for produksjon av papirmasse og papp). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en utførlig beskrivelse av de metodene for avfallshåndtering som er innført ved 

hvert av de aktuelle anleggene, og en erklæring om at kriteriet er overholdt.  
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Kriterium 2 – Fibrer: bærekraftig skogforvaltning 

Fiberråstoffet kan være returfiber eller nyfiber. 

Nyfiber skal omfattes av gyldige sertifikater utstedt av en tredjepart innenfor rammen av en uavhengig sertifiseringsordning 

(FSC, PEFC eller tilsvarende) som garanterer bærekraftig skogforvaltning og sporbarhet. 

Dersom sertifiseringsordningen tillater at sertifisert materiale blandes med gjenvunnet og usertifisert materiale i et produkt eller 

i en produktlinje, skal andelen usertifisert materiale imidlertid ikke overstige 30 % av det samlede fiberråstoffet. Et slikt 

usertifisert råstoff skal omfattes av en kontrollordning som sikrer at det kommer fra en lovlig kilde og oppfyller sertifiserings-

ordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Sertifiseringsorganer som utsteder skogforvaltnings- og/eller sporbarhetssertifikater, skal være akkreditert/godkjent i henhold til 

sertifiseringsordningen. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon som angir type, mengde og opprinnelse for fibrer som 

er brukt i produksjonen av papirmasse og papp. 

Når det brukes nyfiber, skal produktet omfattes av gyldige sertifikater utstedt av en tredjepart innenfor rammen av en uavhengig 

sertifiseringsordning som garanterer bærekraftig skogforvaltning og sporbarhet, for eksempel PEFC, FSC eller tilsvarende. 

Dersom produktet eller produktlinjen inneholder usertifisert materiale, bør det dokumenteres at det usertifiserte materialet 

utgjør mindre enn 30 % og omfattes av en kontrollordning som sikrer at det kommer fra en lovlig kilde og oppfyller 

sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Når det brukes returfiber, skal søkeren framlegge en erklæring som angir gjennomsnittlig mengde gjenvunnet papir som er 

brukt til produktet i samsvar med standarden EN 643 eller en tilsvarende standard. Søkeren skal framlegge en erklæring om at 

det ikke er brukt vrakpapir (egenprodusert eller innkjøpt) i utregningen av prosentandelen. 

Kriterier som får anvendelse på konverteringsprosesser 

Kriterium 3 – Stoffer eller stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses. 

a)  Farlige stoffer og stoffblandinger 

 Forbruksvarer som vil kunne forekomme i sluttproduktet av konvertert papir, og som inneholder stoffer og/eller stoff-

blandinger som overholder kriteriene for klassifisering etter faresetningene eller risikosetningene angitt nedenfor i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1272/2008 eller rådsdirektiv 67/548/EØF(1), eller stoffer nevnt i artikkel 57 i forordning (EF)  

nr. 1907/2006, skal ikke brukes til trykking, overflatebehandling og ferdiggjøring av sluttproduktet av konvertert papir. 

 Dette kravet gjelder ikke for toluen til bruk ved dyptrykk der det benyttes et lukket eller innkapslet anlegg eller et 

gjenvinningssystem eller tilsvarende system for begrensning og overvåking av diffuse utslipp, og der gjenvinningsgraden er 

minst 92 %. UV-lakk og UV-blekk som er tildelt faresetning/risikosetning H412/R52-53, er også unntatt fra dette kravet. 

 De komponentene av sluttproduktet av konvertert papir som ikke er av papir, skal ikke inneholde stoffene nevnt ovenfor. 

 Liste over faresetninger og risikosetninger 

Faresetning(1) Risikosetning(2) 

H300 Dødelig ved svelging R28 

H301 Giftig ved svelging R25 

  

(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). 
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Faresetning(1) Risikosetning(2) 

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene R65 

H310 Dødelig ved hudkontakt R27 

H311 Giftig ved hudkontakt R24 

H330 Dødelig ved innånding R23 eller R26 

H331 Giftig ved innånding R23 

H340 Kan forårsake genetiske skader R46 

H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader R68 

H350 Kan forårsake kreft R45 

H350i Kan forårsake kreft ved innånding R49 

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft R40 

H360F Kan skade forplantningsevnen R60 

H360D Kan gi fosterskader R61 

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader R60, R61, R60/61 

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader R60, R63 

H360Df Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen R61, R62 

H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen R62 

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader R63 

H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å 

kunne gi fosterskader 

R62-63 

H362 Kan skade barn som ammes R64 

H370 Forårsaker organskader R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, 

R39/28 

H371 Kan forårsake organskader R68/20, R68/21, R68/22 

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering R48/25, R48/24, R48/23 

H3723 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering R48/20, R48/21, R48/22 

H400 Meget giftig for liv i vann R50 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R50/53 
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Faresetning(1) Risikosetning(2) 

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R51/53 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann R52/53 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann R53 

EUH059 Farlig for ozonlaget R59 

EUH029 Ved kontakt med vann utvikles giftig gass R29 

EUH031 Ved kontakt med syre utvikles giftig gass R31 

EUH032 Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass R32 

EUH070 Giftig ved øyekontakt R39/41 

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

(2) I henhold til direktiv 67/548/EØF. 

 Dette kravet gjelder ikke for stoffer eller stoffblandinger som endrer egenskaper ved bearbeiding (f.eks. som ikke lenger er 

biotilgjengelige, eller som endres kjemisk) slik at den angitte faren ikke lenger foreligger. 

 Konsentrasjonsgrensene for stoffer som kan tildeles eller er tildelt ovennevnte faresetninger eller risikosetninger, eller som 

overholder kriteriene for klassifisering i fareklassene eller -kategoriene, og konsentrasjonsgrensene for stoffer som 

overholder kriteriene i artikkel 57 bokstav a), b) eller c) i forordning (EF) nr. 1907/2006, skal ikke overstige de generiske 

eller spesifikke konsentrasjonsgrensene som er fastsatt i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008. Dersom 

det er fastsatt spesifikke konsentrasjonsgrenser, skal de gå foran de generiske grensene. 

 Konsentrasjonsgrensene for stoffer som overholder kriteriene i artikkel 57 bokstav d), e) eller f) i forordning (EF) 

nr. 1907/2006, skal ikke overstige 0,10 vektprosent. 

 Vurdering og kontroll: For stoffer som ikke allerede er klassifisert i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, skal 

søkeren dokumentere at disse kriteriene er overholdt ved å framlegge i) en erklæring om at de komponentene av 

sluttproduktet som ikke er av papir, ikke inneholder stoffene nevnt i disse kriteriene, i konsentrasjoner over de tillatte 

grensene, ii) en erklæring om at ingen av forbruksvarene som brukes til trykking, overflatebehandling og ferdiggjøring av 

sluttproduktet av konvertert papir, inneholder stoffene nevnt i disse kriteriene, i konsentrasjoner over de tillatte grensene, 

iii) en liste over alle forbruksvarer som brukes til trykking, ferdiggjøring og overflatebehandling av produktene av 

konvertert papir. Listen skal inneholde opplysninger om mengde, funksjon og leverandører for alle forbruksvarer som 

brukes i produksjonsprosessen. 

 Søkeren skal dokumentere at dette kriteriet er overholdt ved å framlegge en erklæring fra kjemikalieleverandøren(e) om at 

ingen av stoffene er klassifisert i noen av fareklassene som er forbundet med faresetningene oppført på listen ovenfor i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, så langt dette som et minimum kan fastslås på grunnlag av de opplysningene 

som kreves i henhold til vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006. Denne erklæringen skal underbygges av 

sammenfattede opplysninger om de relevante egenskapene forbundet med faresetningene på listen ovenfor, med det 

detaljnivået som er angitt i nr. 10, 11 og 12 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006 («Retningslinjer for utarbeiding 

av sikkerhetsdatablader»). 

 Opplysninger om stoffers iboende egenskaper kan framskaffes på andre måter enn ved prøving, f.eks. ved hjelp av 

alternative metoder som in vitro-metoder, kvantitative strukturaktivitetsmodeller eller ved bruk av gruppering eller 

sammenligning med stoffer med samme struktur, i samsvar med vedlegg XI til forordning (EF) nr. 1907/2006. Det 

oppfordres på det sterkeste til å utveksle relevante opplysninger. 
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 Opplysningene som framlegges, skal dreie seg om de formene eller fysiske tilstandene av stoffene eller stoffblandingene 

som brukes i sluttproduktet. 

 For stoffer som er oppført i vedlegg IV og V til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), som er unntatt fra registre-

ringsplikten i henhold til artikkel 2 nr. 7 bokstav a) og b) i samme forordning, er det tilstrekkelig å framlegge en erklæring 

om at det forholder seg slik, for å oppfylle ovennevnte krav. 

 Søkeren skal framlegge egnet dokumentasjon på gjenvinningsgraden for toluen i det lukkede/innkapslede anlegget/ 

gjenvinningssystemet eller et eventuelt tilsvarende system som brukes ved dyptrykk. 

b)  Stoffer angitt i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

 Det skal ikke gis unntak fra forbudet fastsatt i artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) nr. 66/2010, for stoffer som er identifisert 

som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring og er oppført på listen fastsatt i artikkel 59 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006, når disse inngår i stoffblandinger i konsentrasjoner på over 0,1 %. Spesifikke konsentrasjonsgrenser som er 

fastsatt i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008, skal gjelde når konsentrasjonen er under 0,10 %. 

 Vurdering og kontroll: Listen over stoffer som er identifisert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring og er 

oppført på listen fastsatt i artikkel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, finnes på 

 http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

 Det skal vises til denne listen på søknadsdatoen. 

 Søkeren skal dokumentere at kriteriet er overholdt ved å legge fram data om mengden stoffer som brukes til trykking av 

produktene av konvertert papir, og skal framlegge en erklæring om at stoffene nevnt i dette kriteriet, ikke finnes i 

sluttproduktet i konsentrasjoner over de angitte grensene. Konsentrasjonen skal være angitt i sikkerhetsdatabladene i 

samsvar med artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

c)  Biocider 

 Biocider, enten som en del av sammensetningen eller som en del av eventuelle stoffblandinger som inngår i sammen-

setningen, som brukes til å konservere produktet og er klassifisert med H410/R50-53 eller H411/R51-53 i samsvar med 

direktiv 67/548/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(1) eller forordning (EF) nr. 1272/2008, er tillatt bare 

dersom bioakkumuleringspotensialet påvises med en log Pow-verdi (fordelingskoeffisient oktanol/vann) på < 3,0 eller en 

biokonsentrasjonsfaktor fastsatt ved forsøk (BCF) på ≤ 100. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge kopier av sikkerhetsdatabladene for alle biocider som er brukt i de for-

skjellige produksjonsleddene, sammen med dokumentasjon på konsentrasjonene av biocider i sluttproduktet. 

d)  Vaskemidler 

 Vaskemidler som brukes til rengjøring i forbindelse med trykkeprosesser og/eller delprosesser, og som inneholder 

aromatiske hydrokarboner, er tillatt bare dersom de oppfyller kravene i kriterium 3 bokstav b), og dersom ett av følgende 

vilkår er oppfylt: 

i)  Innholdet av aromatiske hydrokarboner i vaskemiddelet som brukes, er høyst 0,10 vektprosent. 

ii)  Den årlige brukte mengden vaskemidler som er basert på aromatiske hydrokarboner, er høyst 5 % av den samlede 

mengden vaskemidler som brukes per kalenderår. 

 Dette kriteriet gjelder ikke for toluen brukt som vaskemiddel i forbindelse med dyptrykk. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge sikkerhetsdatabladet for hvert av vaskemidlene som brukes i et trykkeri i 

løpet av det året som det angitte årlige forbruket viser til. Vaskemiddelleverandørene skal framlegge erklæringer om 

innholdet av aromatiske hydrokarboner i vaskemidlene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, 

emballering og merking av farlige stoffblandinger (EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1). 
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e)  Alkylfenoletoksylater – halogenerte løsemidler – ftalater 

 Følgende stoffer og preparater skal ikke tilsettes i blekk, trykkfarger, tonere, lim eller vaskemidler eller andre kjemiske 

rengjøringsmidler som brukes i forbindelse med trykking av produkter av konvertert papir: 

– Alkylfenoletoksylater og derivater av disse som kan produsere alkylfenoler ved nedbryting. 

– Halogenerte løsemidler som på søknadstidspunktet er klassifisert i fare- eller risikokategoriene oppført i kriterium  

3 bokstav a). 

– Ftalater som på søknadstidspunktet er tildelt risikosetning H360F, H360D eller H361f i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1272/2008. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er overholdt. 

f)  Trykkfarger, tonere, blekk, lakk, folie og laminat 

 Følgende tungmetaller og deres forbindelser skal ikke brukes som trykkfarger, tonere, blekk, lakk, folie og laminat (verken 

som et stoff eller som en del av et preparat): Kadmium, kobber (unntatt kobberftalocyanin), bly, nikkel, krom VI, 

kvikksølv, arsen, løselig barium, selen, antimon. Kobolt kan bare brukes i en mengde på opptil 0,10 vektprosent. 

 Det tillates at ingrediensene inneholder spor av disse metallene som stammer fra urenheter i råstoffene, i en mengde på 

opptil 0,010 vektprosent. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er overholdt, samt erklæringer fra 

leverandørene av ingrediensene. 

g)  Metallkomponenter 

 Metaller skal ikke belegges med kadmium, krom, nikkel, sink, kvikksølv, bly, tinn og deres forbindelser. 

 Overflatebehandling av metalloverflater med nikkel og sink kan godtas for små deler (f.eks. nagler, maljer og flate 

mekanismer) dersom dette er nødvendig på grunn av kraftig fysisk slitasje. 

 Ved både fornikling og sinkgalvanisering skal det brukes metoder for rensing av spillvann, ionebyttingsteknologi, mem-

branteknologi eller lignende teknologier slik at kjemikaliene gjenvinnes i størst mulig grad. 

 Utslipp fra overflatebehandlingen skal gjenvinnes og destrueres. Systemet skal være lukket og uten avløp, bortsett fra for 

sink der utslippet kan være høyst 0,50 mg/l. 

 Kjemikaliene som brukes i overflatebehandlingen, skal overholde kriterium 3 bokstav c) (Biocider) og kriterium 3 bokstav 

e) (Alkylfenoletoksylater – halogenerte løsemidler – ftalater). 

 Dette kravet får anvendelse på hver separate komponent av metall som overstiger 10 vektprosent av sluttproduktet i 

underkategorien hengemapper, mapper med festeanordninger av metall, ringpermer og brevordnere. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er overholdt. 

Kriterium 4 – Gjenvinnbarhet 

Produktet av konvertert papir skal kunne gjenvinnes. De komponentene av produktet av konvertert papir som ikke er av papir, 

skal være lette å fjerne, slik at de ikke er til hinder for gjenvinningsprosessen. 

a)  Fuktbestandighetsmidler kan bare brukes dersom det kan dokumenteres at sluttproduktet kan gjenvinnes. 

b)  Uløselig lim kan bare brukes dersom det kan dokumenteres at det kan fjernes. 

c)  Lakk og folie som inneholder polyetylen og/eller polyetylen/polypropylen, kan bare brukes til permer, mapper, øvings-

hefter, notatbøker og dagbøker.  
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsresultater som viser at fuktbestandighetsmidler kan gjenvinnes og lim 

kan fjernes. Referanseprøvingsmetodene er PTS-RH 021/97 for fuktbestandighetsmidler og INGEDE-metode 12 for fjerning av 

uløselig lim, eller tilsvarende metoder. Søkeren skal framlegge en erklæring om at lakkerte og laminerte produkter av 

konvertert papir oppfyller kravene i kriterium 4 bokstav c). Dersom en del av et produkt av konvertert papir er lett å fjerne 

(f.eks. en metallpinne i en hengemappe, et plastomslag eller et ombrukbart omslag til et øvingshefte), kan prøvingen av 

gjenvinnbarhet gjennomføres uten denne delen. Dokumentasjon på at de komponentene som ikke er av papir, lett kan fjernes, 

skal framlegges i form av en erklæring fra papirinnsamlingsforetaket, gjenvinningsforetaket eller en tilsvarende organisasjon. 

Prøvingsmetoder som av en kompetent og uavhengig tredjepart er vist å gi likeverdige resultater, kan også brukes. 

Kriterium 5 – Utslipp 

a)  Utslipp til vann 

 Skyllevann som inneholder sølv fra framkalling av film og produksjon av trykkplater, samt fotokjemikalier, skal ikke 

slippes ut til et renseanlegg. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er overholdt, sammen med en beskrivelse 

av hvordan fotokjemikalier og sølvholdig skyllevann håndteres ved anlegget. Dersom filmframkallingen og/eller 

plateproduksjonen settes ut, skal underleverandøren framlegge en erklæring om at dette kriteriet er overholdt, sammen med 

en beskrivelse av hvordan fotokjemikalier og sølvholdig skyllevann håndteres hos underleverandøren. 

 Ved dyptrykk skal mengden av Cr og Cu som slippes ut til et renseanlegg, være henholdsvis høyst 45 mg per m2 og høyst 

400 mg per m2 trykksylinderoverflate som brukes i pressen. 

 Vurdering og kontroll: I trykkerier som utfører dyptrykk, skal utslippene av Cr og Cu til avløpsnettet kontrolleres etter at 

avløpsvannet er renset og før det ledes ut. Det skal tas en representativ prøve av Cr- og Cu-utslippene hver måned. Minst en 

gang per år skal et godkjent laboratorium foreta en analysekontroll for å bestemme innholdet av Cr og Cu i en representativ 

delprøve av disse prøvene. Overholdelsen av dette kriteriet skal vurderes ved å dividere innholdet av Cr og Cu som er 

bestemt ved den årlige analysekontrollen, med sylinderoverflaten som er brukt i pressen under trykking. Sylinderoverflaten 

som er brukt i pressen under trykking, beregnes ved å multiplisere sylinderoverflaten (= 2πrL, der r er radien og L er 

sylinderens lengde) med antall trykkeproduksjoner i løpet av et år (= antall forskjellige trykkeoppdrag). For Cr er 

referanseprøvingsmetodene EN ISO 11885 (Vannundersøkelse – Bestemmelse av utvalgte elementer ved induktivt koplet 

plasma-optisk emisjonsspektrometrisk analyse (ICP-OES)) og EN 1233 (Vannundersøkelse – Bestemmelse av krom – 

Atomabsorpsjonspektrometriske metoder), og for Cu, EN ISO 11885 (Vannundersøkelse – Bestemmelse av utvalgte 

elementer ved induktivt koplet plasma-optisk emisjonsspektrometrisk analyse (ICP-OES)). 

b)  Utslipp til luft 

 Flyktige organiske forbindelser (VOC) 

 Følgende kriterium skal være overholdt: 

 (PVOC – RVOC)/Ppapir < 5 [kg/tonn] 

 der 

PVOC = samlet årlig mengde VOC i de innkjøpte kjemikaliene som brukes til den samlede årlige produksjonen av 

konverterte produkter, angitt i kilo 

RVOC = samlet årlig mengde VOC som destrueres ved rensing, gjenvinnes fra trykkeprosesser og selges eller 

ombrukes, angitt i kilo 

Ppapir = samlet årlig mengde papir som kjøpes inn og brukes til produksjon av konverterte produkter, angitt i tonn. 

 Dersom et trykkeri eller en konverteringsvirksomhet bruker flere forskjellige trykketeknikker, skal dette kriteriet være 

overholdt for hver enkelt teknikk.  
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 PVOC skal beregnes på grunnlag av de opplysningene om VOC-innhold som er gitt i sikkerhetsdatabladet, eller i en 

tilsvarende erklæring fra kjemikalieleverandøren. 

 RVOC skal beregnes på grunnlag av erklæringen om VOC-innholdet i de solgte kjemikaliene eller på grunnlag av det interne 

registeret (eller et tilsvarende dokument) over den årlige mengden VOC som gjenvinnes og ombrukes ved anlegget. 

 Særlige vilkår for heatset-trykking 

i)  Følgende beregningsmetode skal brukes for heatset-offset-trykking dersom tørkeren er utstyrt med en integrert 

etterbrenner: 

PVOC = 90 % av samlet årlig mengde VOC, angitt i kilo, i fuktevannstilsetninger som brukes til den årlige produksjonen 

av konverterte produkter + 85 % av samlet årlig mengde VOC, angitt i kilo, i vaskemidler som brukes til den årlige 

produksjonen av konverterte produkter. 

ii)  Følgende beregningsmetode skal brukes for heatset-offset-trykking dersom tørkeren ikke er utstyrt med en integrert 

etterbrenner: 

PVOC = 90 % av samlet årlig mengde VOC, angitt i kilo, i fuktevannstilsetninger som brukes til den årlige produksjonen 

av konverterte produkter + 85 % av samlet årlig mengde VOC, angitt i kilo, i vaskemidler som brukes til den årlige 

produksjonen av konverterte produkter + 10 % av samlet årlig mengde VOC, angitt i kilo, i trykkfarger som brukes til 

den årlige produksjonen av konverterte produkter. 

 For i) og ii) kan det brukes proporsjonalt lavere prosentsatser enn 90 % og 85 % i denne beregningen dersom henholdsvis 

over 10 % eller over 15 % av samlet årlig mengde VOC, angitt i kilo, i fuktevannstilsetningene eller vaskemidlene som 

brukes til den årlige produksjonen av konverterte produkter, fjernes i systemet for rensing av forbrenningsgass fra 

tørkeprosessen. 

 Vurdering og kontroll: Kjemikalieleverandøren skal framlegge en erklæring om VOC-innholdet i alkoholer, vaskemidler, 

trykkfarger, fuktevannstilsetninger og andre aktuelle kjemikalier. Søkeren skal dokumentere at beregningen er utført i 

samsvar med kriteriene nevnt ovenfor. Beregningsperioden skal være basert på tolv måneders produksjon. Dersom det 

dreier seg om et nytt eller ombygd produksjonsanlegg, skal beregningene ta utgangspunkt i minst tre måneder med 

representativ drift av anlegget. 

Kriterium 6 – Avfall 

a)  Avfallshåndtering 

 Anlegget der produktene av konvertert papir produseres, skal ha et system for håndtering av avfall, herunder restprodukter 

fra produksjonen av produktene av konvertert papir, som definert av vedkommende lokale og nasjonale regule-

ringsmyndigheter. 

 Søkeren skal framlegge dokumentasjon eller en beskrivelse av dette systemet, og skal gi opplysninger om minst framgangs-

måtene for 

i)  håndtering, innsamling, utskilling og bruk av gjenvinnbare materialer fra avfallsstrømmen, 

ii)  gjenvinning av materialer til andre formål, for eksempel forbrenning for å generere damp eller varme, eller til land-

bruksformål, 

iii)  håndtering, innsamling, utskilling og sluttbehandling av farlig avfall, som definert av vedkommende lokale og 

nasjonale reguleringsmyndigheter. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er overholdt, sammen med en beskrivelse 

av de benyttede framgangsmåtene for avfallshåndtering. Dersom det er relevant, skal søkeren hvert år framlegge en 

tilsvarende erklæring for den lokale myndigheten. Dersom avfallshåndteringen utkontrakteres, skal også underleverandøren 

framlegge en erklæring om at dette kriteriet er overholdt.  
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b)  Papiravfall 

 Mengden papiravfall («X») skal ikke overstige 

– 20 % for konvolutter 

– 20 % for kontorartikler 

– 10 % for papirposer 

 der X = årlig mengde papiravfall som produseres ved konverteringen (herunder ferdiggjøringsprosesser) av det miljø-

merkede produktet av konvertert papir, angitt i kilo, dividert med den årlige mengden av papir som kjøpes inn og brukes til 

produksjon av det miljømerkede produktet av konvertert papir, angitt i tonn. 

 Dersom trykkeriet utfører ferdiggjøringsprosesser på oppdrag fra et annet trykkeri, skal den mengden papiravfall som 

produseres i disse prosessene, ikke tas med i beregningen av «X». 

 Dersom ferdiggjøringsprosessene utkontrakteres til et annet foretak, skal mengden av papiravfall fra disse prosessene 

bestemmes og tas med i beregningen av «X». 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en beskrivelse av den metoden som brukes til å beregne mengden av 

papiravfall, sammen med en erklæring fra den virksomheten som samler inn papiravfall fra trykkeriet. Søkeren skal 

framlegge vilkårene for utkontrakteringen og opplysninger om de beregningene som er brukt til å bestemme mengden av 

papiravfall fra ferdiggjøringsprosessene. Beregningsperioden skal være basert på tolv måneders produksjon. Dersom det 

dreier seg om et nytt eller ombygd produksjonsanlegg, skal beregningene ta utgangspunkt i minst tre måneder med 

representativ drift av anlegget. 

Kriterium 7 – Energibruk 

Trykkeriet/konverteringsvirksomheten skal utarbeide et register over alle innretninger som bruker energi (maskiner, belysning, 

klimaanlegg, kjøleanlegg osv.) og en tiltaksplan for å bedre energieffektiviteten. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge registeret over energibrukende innretninger samt tiltaksplanen. 

Kriterium 8 – Opplæring 

Det skal sørges for at alle medarbeidere som deltar i den daglige driften, har den nødvendige kunnskapen for å sikre at kravene 

forbundet med EU-miljømerket oppfylles, og at det skjer en kontinuerlig forbedring. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er overholdt, sammen med nærmere 

opplysninger om opplæringsprogrammet og dets innhold samt hvilke medarbeidere som har fått hvilken type opplæring, og på 

hvilket tidspunkt. Søkeren skal også framlegge en prøve av det opplæringsmaterialet som er brukt, for vedkommende organ. 

Kriterium 9 – Bruksegnethet 

Produktet skal være egnet til sitt formål. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon på at dette kriteriet er overholdt. Dersom det er 

relevant, kan søkeren bruke nasjonale eller kommersielle standarder for å dokumentere bruksegnetheten til produktene av 

konvertert papir. For papirbæreposer er referanseprøvingsmetoden EN 13590:2003. 

Kriterium 10 – Opplysninger på papirbæreposer 

Følgende opplysning skal være påført papirbæreposer: 

«Gjenbrukbar pose» 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøve på papirbæreposen påført de foreskrevne opplysningene. 
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Kriterium 11 – Opplysninger på EU-miljømerket 

Det valgfrie merket med tekstfelt skal ha følgende tekst: 

– Dette produktet er gjenvinnbart. 

– Utslipp av kjemikalier til luft og vann i forbindelse med papirproduksjon, trykking og konvertering har vært begrenset. 

For å unngå at det oppstår forvirring hos forbrukerne om den EU-miljømerkede posen og dens ikke-EU-miljømerkede innhold, 

skal papirbæreposene være åpne og til å fylle varer i, enten på salgsstedet eller senere, slik at forbrukerne forstår at  

EU-miljømerket bare gjelder for papirbæreposen, og ikke for varene i posen. Logoen for EU-miljømerket på posen skal 

inneholde følgende tekst: «EU-miljømerket papirbærepose». 

Retningslinjene for bruk av det valgfrie merket med tekstfelt finnes i dokumentet «Guidelines for the use of the EU Ecolabel 

logo» på 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøve på produktet av konvertert papir som viser merket, samt en erklæring 

om at dette kriteriet er overholdt. 

 __________  
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KOMMISJONSAVGJERD 

av 28. mai 2014 

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til måling og lakk til 

innandørs og utandørs bruk 

[meld under nummeret K(2014) 3429] 

(2014/312/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I medhald av forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildelast dei produkta som har ein redusert miljøverknad 

gjennom heile livssyklusen sin. 

2)  Ved forordning (EF) nr. 66/2010 vart det fastsett at det skal innførast særlege kriterium for tildeling av EU-miljømerket 

for kvar produktgruppe. 

3)  For betre å spegle det aktuelle tekniske nivået på marknaden for denne produktgruppa, og for å ta omsyn til nyskapinga 

dei seinare åra, er det føremålstenleg å endre verkeområdet for produktgruppa og fastsetje reviderte miljøkriterium. 

4)  Kommisjonsvedtak 2009/543/EF(2) og kommisjonsvedtak 2009/544/EF(3) handlar om høvesvis måling og lakk til 

innandørs og utandørs bruk. Desse to rettsaktene er slått saman til eitt kriteriedokument for å redusere den admini-

strative byrda for dei rette organa og søkjarane. Vidare speglar dei reviderte kriteria dei nye krava til farlege stoff, som 

vart fastsette som følgje av dei tidlegare vedtaka innanfor ramma av forordning (EF) nr. 66/2010. 

5)  Kriteria skal særleg fremje produkt som gjennom livssyklusen sin har redusert miljøverknad, høg kvalitet, høgt 

ytingsnivå og lang levetid, og som inneheld ei avgrensa mengd farlege stoff(4) og flyktige organiske sambindingar. 

Produkt som betrar desse parametrane, bør fremjast gjennom miljømerket. Det bør difor fastsetjast kriterium for 

tildeling av EU-miljømerket for produktgruppa «måling og lakk». 

6)  Dei reviderte kriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll bør gjelde i eit tidsrom på fire år frå den datoen 

denne avgjerda vert teken, samstundes som det vert teke omsyn til innovasjonssyklusen til denne produktgruppa. 

7)  Vedtak 2009/543/EF og 2009/544/EF bør difor bytast ut med denne avgjerda.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 3.6.2014, s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016,  

s. 74. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak av 13. august 2008 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til utendørs maling og lakk 

(TEU L 181 av 14.7.2009, s. 27). 

(3) Kommisjonsvedtak av 13. august 2008 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til innendørs maling og lakk 

(TEU L 181 av 14.7.2009, s. 39). 

(4) Stoff med dei fareklassane som er fastsette i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordninga) 

(TEU L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

2019/EØS/77/65 
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8)  Det bør innførast ein overgangsperiode for produsentar som har fått tildelt miljømerket for måling og lakk til innandørs 

og utandørs bruk, på grunnlag av dei kriteria som er fastsette i vedtak 2009/543/EF og 2009/544/EF, slik at dei får nok 

tid til å kunne tilpasse produkta sine til å vere i samsvar med dei reviderte kriteria og krava. 

9)  Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

1.  Produktgruppa «måling og lakk til innandørs og utandørs bruk» skal omfatte dekorasjonsmåling og -lakk, trebeis og 

tilsvarande produkt til innandørs og utandørs bruk som er meinte for privat bruk og yrkesbruk, og som kjem inn under 

verkeområdet for europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF(1). 

2.  Produktgruppa «måling og lakk til innandørs og utandørs bruk» skal omfatte golvlakk og golvmåling, målingsprodukt 

som distributørane har brekt etter ønske frå profesjonelle eller ikkje-profesjonelle brukarar, brekkfargesystem, 

dekorasjonsmåling i væske- eller pastaform som produsenten har tilpassa, brekt eller klargjort for å oppfylle ønska til 

forbrukarane, medrekna måling og beis til treverk, terrassebeis, måling til mur og metall og grunning og mellomstrøksmåling i 

slike produktsystem, slik det er definert i vedlegg I til direktiv 2004/42/EF. 

3.  Produktgruppa omfattar ikkje følgjande produkt: 

a)  grohemmande middel, 

b)  treimpregneringsmiddel, 

c)  middel til særlege industri- og yrkesføremål, medrekna kraftige dekkmateriale, 

d)  pulvermåling, 

e)  UV-herdande målingssystem, 

f)  måling som særleg er meint for køyretøy, 

g)  produkt som har som hovudfunksjon å ikkje danne ein film over underlaget, t.d. oljer og voks, 

h)  fyllstoff som definert i EN ISO 4618, 

i)  måling til vegmerking. 

Artikkel 2 

I denne avgjerda tyder: 

1) «måling» eit pigmenthaldig dekkmateriale, i væske-, pasta- eller pulverform, som når det vert påført eit underlag, dannar 

ein ugjennomsiktig film som har vernande, dekorative eller særskilde tekniske eigenskapar, og som etter påføring tørkar til 

eit fast, vedhangande og vernande dekke, 

2) «lakk» eit klart dekkmateriale som når det vert påført eit underlag, dannar ein fast, gjennomsiktig film som har vernande, 

dekorative eller særskilde tekniske eigenskapar, og som etter påføring tørkar til eit fast, vedhangande og vernande dekke, 

3) «dekorasjonsmåling og -lakk» måling og lakk som vert nytta til utsmykking og innreiing av bygningar, til dekorasjon og 

vern, 

4) «lasur» eit dekke som gjev ein gjennomsiktig eller halvgjennomsiktig film til dekorasjon og vern av treverk mot vêr og 

vind, slik at vedlikehaldet vert lett å utføre,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF av 21. april 2004 om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som 

skyldes bruk av organiske løsemidler i visse malinger, lakker og produkter for lakkering og omlakkering av kjøretøyer og om endring av 

rådsdirektiv 1999/13/EF (TEU L 143 av 30.4.2004, s. 87). 
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5) «brekkfargesystem» ein metode for å framstille farga måling ved å blande ein «base» med brekkfargar, 

6) «murmåling» eit dekke som utgjer ein vernande og dekorativ film, til bruk på betong, murstein som kan målast, lettbetong, 

puss, kalsiumsilikatplater eller fibersement, 

7) «heftgrunning» eit dekke som skal stabilisere lause partiklar i underlaget eller gje vassavvisande eigenskapar, 

8) «UV-herdande målingssystem» herding av dekkmateriale gjennom kunstig ultrafiolett stråling, 

9) «pulvermåling» eit vernande eller dekorativt dekke som vert danna ved å påføre eit underlag eit lag med pulver som 

smeltar og utgjer ein samanhengande film, 

10) «konserveringsmiddel for produkt under lagring» produkt som vert nytta til konservering av framstilte produkt ved å 

hindre mikrobiell nedbryting, for å lengje levetida under lagring, 

11) «konserveringsmiddel til tørrfilm» produkt som vert nytta til konservering av film eller dekke ved å hindre mikrobiell 

nedbryting eller algevekst, for å verne dei opphavlege overflateeigenskapane til materiale eller gjenstandar, 

12) «stoff som motverkar hinnedanning» tilsetjingsstoff som vert tilsett dekkmateriale for å hindre at det dannar seg hinner 

under produksjon eller ved lagring av dekkmaterialet, 

13) «flyktige organiske sambindingar» (VOC – volatile organic compounds) alle organiske sambindingar som har eit 

startkokepunkt som er lågare enn eller lik 250 °C, målt ved eit standardtrykk på 101,3 kPa i medhald av definisjonen i 

direktiv 2004/42/EF, og som i ei kapillærkolonne eluerer opp til og med tetradekan (C14H30) for upolare system, eller 

dietyladipat (C10H18O4) for polare system, 

14) «delvis flyktige organiske sambindingar» (SVOC – semi volatile organic compounds) alle organiske sambindingar som 

har eit kokepunkt som er høgare enn 250 °C, og som i ei kapillærkolonne(1) eluerer i retensjonsområdet mellom  

n-tetradekan (C14H30) og n-dokosan (C22H46) for upolare system, og mellom dietyladipat (C10H18O4) og metylpalmitat 

(C17H34O2) for polare system, 

15) «kvit og lys måling» måling med ein tristimulus-verdi (Y-verdi) > 70 %, 

16) «blank måling» måling som ved ein innfallsvinkel på 60° har ein reflektans på ≥ 60, 

17) «halvblank måling» (òg kalla silkematt eller halvmatt måling) som ved ein innfallsvinkel på 60° eller 85°, har ein 

reflektans på < 60 og ≥ 10, 

18) «matt måling» måling som ved ein innfallsvinkel på 85°, har ein reflektans på < 10, 

19) «heilmatt måling» måling som ved ein innfallsvinkel på 85°, har ein reflektans på < 5, 

20) «gjennomsiktig» og «halvgjennomsiktig» ein film med ein opasitet på < 98 % ved ein våtfilmtjukkleik på 120μ, 

21) «ugjennomsiktig» ein film med ein opasitet på > 98 % ved ein våtfilmtjukkleik på 120μ. 

Artikkel 3 

Kriteria for tildeling av EU-miljømerket i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010 til produkt som høyrer inn under 

produktgruppa «måling og lakk», slik ho er definert i artikkel 1 i denne avgjerda, og tilhøyrande krav til vurdering og kontroll, 

er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 4 

Kriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering som er fastsette i vedlegget, skal gjelde i eit tidsrom på fire år frå den datoen 

denne avgjerda vert teken. 

Artikkel 5 

For administrative føremål vert produktgruppa «måling og lakk til innandørs og utandørs bruk» tildelt kodenummeret «044». 

  

(1) Som oppført i avsnitt 8.2.2 i FprCEN/TS 16516. 
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Artikkel 6 

Vedtak 2009/543/EF og 2009/544/EF vert oppheva. 

Artikkel 7 

1.  Søknader om tildeling av EU-miljømerket til produkt som er omfatta av produktgruppa «måling og lakk», og som er 

sende inn seinast to månader etter den datoen då denne avgjerda vart teken, kan vurderast anten på grunnlag av dei kriteria som 

er fastsette i vedtak 2009/543/EF eller 2009/544/EF, eller dei kriteria som er fastsette i denne avgjerda. Søknadene skal 

vurderast på grunnlag av dei kriteria som dei byggjer på. 

2.  Dersom EU-miljømerket er tildelt på grunnlag av dei kriteria som er fastsette i vedtak 2009/543/EF eller 2009/544/EF, 

kan det nyttast i tolv månader frå den datoen denne avgjerda vert teken. 

Artikkel 8 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 28. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen  

 _____  



Nr. 77/1064 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

VEDLEGG 

KRITERIUM FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET OG KRAV TIL VURDERING OG KONTROLL 

Kriterium for tildeling av EU-miljømerket til måling og lakk: 

1.  Kvite pigment og motstandsevne mot våtskrubbing 

2.  Titandioksid 

3.  Brukseffektivitet 

a)  Spreieevne 

b)  Motstandsevne mot vatn 

c)  Hefteevne 

d)  Slitestyrke 

e)  Vêrpåverknad 

f)  Vassdamppermeabilitet 

g)  Vasspermeabilitet 

h)  Motstandsevne mot soppangrep 

i)  Sprekkoverbygging 

j)  Motstandsevne mot alkaliske stoff 

k)  Korrosjonsmotstand 

4.  Flyktige og delvis flyktige organiske sambindingar (VOC og SVOC) 

5.  Avgrensing av farlege stoff og stoffblandingar 

a)  Allmenne avgrensingar som gjeld for fareklassar og risikosetningar 

b)  Avgrensingar som gjeld for stoff som gjev svært stor grad av uro 

c)  Avgrensingar som gjeld for visse farlege stoff 

6.  Forbrukaropplysning 

7.  Opplysningar på EU-miljømerket 

Kriteria for tildeling av EU-miljømerket skal byggje på dei produkta som har best miljøprestasjon på marknaden for måling og 

lakk. Høge krav til kvalitet og ytingsnivå er naudsynt for å sikre lang levetid for målingsproduktet og på den måten medverke til 

ein monaleg reduksjon av den miljøverknaden som målinga har gjennom livssyklusen sin. Vidare skal kriteria redusere bruken 

av flyktige og delvis flyktige organiske sambindingar i målingssamansetnaden. 

Bruk av kjemikal og utslepp av ureinande stoff er ein del av produksjonsprosessen, men eit produkt som er tildelt  

EU-miljømerket, gjev forbrukaren ein garanti for at bruken av slike stoff er avgrensa så langt det er teknisk mogleg, utan at det 

får følgjer for dugleiken til produktet. Vidare kan det ferdige målings- eller lakkproduktet ikkje vere klassifisert som akutt giftig 

eller farleg for miljøet i medhald av EU-regelverket om merking av produkt.  
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Kriteria inneber at konsentrasjonen (som vert kravd med omsyn til spesifikke funksjonar og eigenskapar) av ei rekkje stoff som 

er peikte ut som farlege for menneskehelsa og miljøet, og som iblant vert nytta i målings- og lakksamansetnader, så langt det er 

mogleg vert forboden eller avgrensa til eit minstemål. Berre dersom eit stoff trengst for å oppfylle dei forventingane som 

forbrukarane har til produktytinga, eller for å oppfylle obligatoriske krav til produktet (til dømes konservering av målinga), og 

dersom det ikkje finst tilgjengelege alternativ som er nytta og prøvde ut, kan det gjevast unntak for at eit slikt stoff kan nyttast i 

produkt med EU-miljømerket. 

Unntak vert vurderte på grunnlag av føre-var-prinsippet og vitskapleg og teknisk dokumentasjon, særleg dersom tryggare 

produkt er tilgjengelege på marknaden. 

Det kan verte naudsynt å be om prøving av sluttproduktet for å sjå om det inneheld farlege stoff som er omfatta av avgren-

singskrav, med sikte på å sikre forbrukarane ein høg grad av tryggleik. 

Der det høver skal det òg innførast strenge krav til handsaminga av stoff i framstillingsprosessane for måling og lakk for å 

unngå at arbeidstakarane vert utsette for fare. Kontrollen med at desse kriteria er oppfylte, vert gjort på ein måte som sikrar 

forbrukarane ein høg grad av tryggleik, viser korleis søkjarane har praktisk høve til å få informasjon frå forsyningskjeda, og 

gjer det uråd for søkjarane å vere «gratispassasjerar». 

Vurder ing og kont ro l l  

a)  Krav 

 Dei særlege krava til vurdering og kontroll er oppførte under kvart kriterium. 

 Når søkjaren skal leggje fram fråsegner, dokumentasjon, analysar, prøvingsrapportar eller andre prov som stadfestar at 

produktet oppfyller kriteria, kan desse kome frå søkjaren sjølv og/eller frå leverandøren eller leverandørane til søkjaren 

og/eller frå underleverandøren eller underleverandørar osv., alt etter korleis det høver. 

 I tilfelle endringar, som til dømes av leverandør eller av målingssamansetnaden, eller ved utviding av ein produktserie, som 

fører til ei endring i korleis målinga eller lakken oppfyller eitt eller fleire kriterium (alt etter kva som høver), skal 

miljømerkeinnehavaren, før endringa vert gjord, leggje fram for det relevante rette organet opplysningar som viser at 

produktet framleis oppfyller dei relevante kriteria. 

 Det kan eventuelt nyttast andre prøvingsmetodar enn dei som er oppførte under kvart kriterium, dersom det er gjort greie 

for dei i brukarhandboka for miljømerkekriteria, og så framt det rette organet som vurderer søknaden, meiner at dei er 

jamgode. 

 Dei rette organa skal helst godkjenne prøvingar som er akkrediterte i samsvar med ISO 17025, og kontrollar som er utførte 

av organ som er akkrediterte i medhald av EN 45011 eller ein tilsvarande internasjonal standard. 

 Om naudsynt kan dei rette organa krevje utfyllande dokumentasjon og utføre uavhengige kontrollar. 

b)  Målegrenser 

 Dersom stoff og stoffblandingar som medvite er vortne tilsette, og biprodukt eller ureinske frå råstoff, finst i konsentra-

sjonar på minst 0,010 vektprosent i den endelege samansetnaden, skal dei oppfylle miljømerkekriteria med mindre noko 

anna er nemnt. 

c)  Opplysningar om den nøyaktige produktsamansetnaden, medrekna verkemåten og den fysiske forma til alle delemna som er 

nemnde i kriteria, i tillegg til eventuelle ytterlegare funksjonelle delemne og konsentrasjonen av dei, skal leggjast fram for 

det rette organet. For kvart delemne skal det opplysast om kjemisk nemning, CAS-nummer og CLP-klassifisering i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1272/2008. Det skal opplysast om alle delemne som er nemnde i kriteria, i tillegg til eventuelle 

ytterlegare funksjonelle delemne og kjende ureiningar som finst i produktet i konsentrasjonar som er høgare enn 0,010 %, 

med mindre det er naudsynt med ein lågare konsentrasjon for å oppfylle eit vilkår for unntak. 
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 I kriteria omfattar delemne stoff og stoffblandingar eller blandingar. Definisjonane av «stoff» og «stoffblandingar» er førte 

opp i artikkel 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1) («REACH-forordninga»). 

 Tryggleiksdatablad og/eller CAS-nummer og CLP-klassifiseringar for kvart delemne skal sendast over til det rette organet i 

samsvar med REACH-forordninga. 

d)  For alle kriterium bortsett frå kriterium 4, Flyktige og delvis flyktige organiske sambindingar (VOC og SVOC), skal 

grenseverdiane gjelde for målinga eller lakken i emballasjen. I samsvar med direktiv 2004/42/EF skal VOC-grenseverdiane 

gjelde for det bruksferdige produktet, og høgsteinnhaldet av flyktige organiske sambindingar skal difor målast eller reknast 

ut medrekna eventuelle tilrådde tilsetjingar, til dømes fargestoff og/eller fortynningsmiddel. Med omsyn til denne 

utrekninga eller målinga er det naudsynt at råstoffleverandørane gjev opplysningar om innhaldet av faste stoff, flyktige 

organiske sambindingar og produktdensitet. Dette gjeld òg for måling og utrekning av delvis flyktige organiske 

sambindingar. Dei rette organa kan krevje prøving med omsyn til delvis flyktige organiske sambindingar for å validere 

utrekningane. 

Kriterium 1. Kvite pigment og motstandsevne mot våtskrubbing 

1 a) Minstekrav til innhald av kvite pigment 

Vegg- og takmåling til innandørs bruk som er ført opp med ei motstandsevne mot våtskrubbing som svarar til klasse 1 og 

2, skal ha eit innhald av kvite pigment (innhaldet av kvite uorganiske pigment med eit brytingstal som er større enn 1,8) 

per m2 tørrfilm som er mindre enn eller lik verdien i tabell 1, med ein opasitet på 98 %. I brekkfargesystem gjeld dette 

kravet berre for målingsbasen. 

Tabell 1 

Høvet mellom motstandsevne mot våtskrubbing og TiO2-innhald i innandørsmåling 

Motstandsevne mot våtskrubbing Grenseverdi innandørs (g/m2) 

Klasse 1 40 

Klasse 2 36 

For all anna måling, medrekna kalkmåling, silikatmåling, grunning, rusthindrande måling og fasademåling, skal 

innhaldet av kvite pigment (innhaldet av kvite uorganiske pigment med eit brytingstal som er større enn 1,8) ikkje 

overstige 36 g/m2 for innandørsprodukt og 38 g/m2 for utandørsprodukt. Dersom målinga er til både innandørs og 

utandørs bruk, skal den strengaste grenseverdien nyttast. 

Dersom produkta som er nemnde ovanfor, vert omfatta av unntaket i bokstav b), skal innhaldet av kvite pigment 

(innhaldet av kvite uorganiske pigment med eit brytingstal som er større enn 1,8) ikkje overstige 25 g/m2 tørrfilm, med 

ein opasitet på 98 %. 

1 b) Minstekrav til motstandsevne mot våtskrubbing (berre for innandørsmåling) 

All vegg- og takmåling til innandørs bruk (toppstrøk) skal ha ei motstandsevne mot våtskrubbing som oppfyller krava i 

klasse 1 eller klasse 2 i samsvar med EN 13300 og EN ISO 11998. Dette kravet gjeld berre for basane i brekkfargesystem 

(målingsbasar). 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (TEU L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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Vegg- og takmåling til innandørs bruk med eit innhald av kvite pigment (innhaldet av kvite uorganiske pigment med eit 

brytingstal som er større enn 1,8) som er mindre enn eller lik 25g/m2 tørrfilm, med ein opasitet på 98 %, har unntak frå 

dette kravet. 

Berre miljømerkt måling med ei motstandsevne mot våtskrubbing som svarar til klasse 1 og 2, kan førast opp på merket 

eller i anna marknadsføringsmateriell med motstandsevne mot våtskrubbing. 

Vurder ing  og  kont ro l l : Krava i både 1 a) og 1 b) skal oppfyllast. Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon som 

viser at innhaldet av kvite pigment er i samsvar med dette kriteriet. 

Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport i samsvar med EN 13300 på grunnlag av metoden i EN ISO 11998 

(prøving av reingjeringsevne og motstand mot våtskrubbing). For takmåling og veggmåling til innandørs bruk skal 

merket på emballasjen, medrekna den tilhøyrande teksta, leggjast fram som prov på motstandsevne mot våtskrubbing. 

Kriterium 2. Pigment av titandioksid 

Dersom produktet inneheld meir enn 3,0 vektprosent titandioksid, skal utslepp av og avfall frå framstillinga av det titandioksid-

pigmentet som vert nytta, ikkje overstige følgjande verdiar(1): 

For sulfatprosessen: 

— SOx utrekna som SO2 : 7,0 kg/tonn TiO2-pigment 

— Sulfatavfall: 500 kg/tonn TiO2-pigment 

For kloridprosessen: 

— Dersom naturleg rutil vert nytta: 103 kg kloravfall/tonn TiO2-pigment 

— Dersom syntetisk rutil vert nytta: 179 kg kloravfall/tonn TiO2-pigment 

— Dersom slagg vert nytta: 329 kg kloravfall/tonn TiO2-pigment 

Dersom det vert nytta meir enn éin type malm, skal verdiane nyttast i høve til mengda av kvar malmtype som er nytta. 

Merknad: 

SOx-utslepp gjeld berre for sulfatprosessen. 

Definisjonen av avfall i artikkel 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(2) (rammedirektivet om avfall) skal nyttast. 

Dersom det faste avfallet frå produsenten av TiO2 oppfyller vilkåra i artikkel 5 (produksjon av biprodukt) i rammedirektivet om 

avfall, skal avfallet gjevast unntak. 

Vurder ing o g kont ro l l : Søkjaren skal leggje fram utfyllande dokumentasjon som viser at titandioksidprodusenten som 

framstiller råstoffet til målingsprodukta, oppfyller kriteriet, anten i form av ei fråsegn om at titandioksid ikkje vert nytta, eller ei 

fråsegn som er underbygd med opplysningar om at grenseverdiane for høvesvis prosessutslepp og utslepp av avfall, vert 

etterlevde. 

Kriterium 3. Brukseffektivitet 

For å vise brukseffektiviteten til måling og lakk skal følgjande prøvingar per type måling og/eller lakk i samsvar med tabell 2, 

gjennomførast: 

  

(1) Utleidd frå referansedokumentet om den beste tilgjengelege teknologien for framstilling av store mengder uorganiske kjemikal (BREF), 

august 2007. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (TEU L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 
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Tabell 2 

Krav til yteevne for ulike typar måling og lakk 

Kriterium 

Måling og lakk (med tilhøyrande underkategoriar i samsvar med direktiv 2004/42/EF) 

Innandørsmåling 

(a, b) 

Utandørsmåling 

(c) 

Utsmykking og 

kledning 

(d) 

Tjukk dekorasjons-

måling til 

innandørs og 

utandørs bruk 

(l) 

Lakk og trebeis 

(e, f) 

Einkomponents 

spesialmåling og 

golvmåling 

(i) 

Grunning 

(g) 

Mellomstrøks-

måling og 

grunning 

(h) 

3 a)  Spreieevne (berre for kvit og lys måling, 

medrekna dei kvite målingsbasane som 

vert nytta i brekkfargesystem) — ISO 

6504/1 

8 m2/l 4 m2/l (måling 

med elastomerar) 

6 m2/l 

(murmåling) 

Utandørsprodukt 

6 m2/l 

Innandørs-

produkt 8 m2/l 

1 m2/l — Utandørsprodukt 

6 m2/l 

Innandørs-

produkt 8 m2/l 

6 m2/l (utan 

opasitet) 

8 m2/l (med 

opasitet) 

6 m2/l (utan 

opasitet) 

8 m2/l (med 

opasitet) 

3 b)  Motstandsevne mot vatn — ISO 2812-3 — — — — Motstandsdyktig 

mot vatn 

Motstandsdyktig 

mot vatn 

— — 

3 c)  Hefteevne — EN 24624  — — — — Prøvingsresultat 

2 

1,5 MPa 

(murmåling) 

1,5 MPa 

(murmåling) 

3 d)  Slitestyrke EN ISO 7784-2 — — — — — 70 mg vekttap — — 

3 e) Vêrpåverknad — EN 11507/EN 927-6 — 1000 t 1000 t (utandørs) 1000 t (utandørs) 1000 t (utandørs) 1000 t (utandørs) — — 

3 f)  Vassdamppermeabilitet(1) — EN ISO 

7783 

— Klasse II eller 

betre 

— Klasse II eller 

betre (utandørs) 

— — — — 

3 g)  Vasspermeabilitet(1) — Dersom det er 

gjeve opplys-

ningar om 

målinga:  

Klasse III 

— Klasse II eller 

betre (utandørs) 

— — — — 

—  EN 1062-3 Alle andre 

produkt: Klasse 

II eller betre 
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Kriterium 

Måling og lakk (med tilhøyrande underkategoriar i samsvar med direktiv 2004/42/EF) 

Innandørsmåling 

(a, b) 

Utandørsmåling 

(c) 

Utsmykking og 

kledning 

(d) 

Tjukk dekorasjons-

måling til 

innandørs og 

utandørs bruk 

(l) 

Lakk og trebeis 

(e, f) 

Einkomponents 

spesialmåling og 

golvmåling 

(i) 

Grunning 

(g) 

Mellomstrøks-

måling og 

grunning 

(h) 

3 h) Motstandsevne mot soppangrep(1) —  

EN 15457 

— Klasse 1 eller 

lågare (måling til 

mur eller 

treverk) 

Klasse 0 

(utandørsprodukt 

til treverk) 

Klasse 1 eller 

lågare (utandørs) 

— — — — 

3 h) Motstandsevne mot algevekst —  

EN 15458(1) 

— Klasse 1 eller 

lågare (måling til 

mur eller 

treverk) 

Klasse 0 

(utandørsprodukt 

til treverk) 

Klasse 1 eller 

lågare (utandørs) 

— — — — 

3 i)  Sprekkoverbygging(1) — EN 1062-7 — A1 (berre måling 

med elastomerar) 

— — — — — — 

3 j)  Motstandsevne mot alkaliske stoff — 

ISO 2812-4 

— Murmåling — — — — Utandørs til mur Utandørs til mur 

3 k)  Korrosjonsmotstand(1) 

EN ISO 12944-2 og 12944-6, ISO 9227, ISO 

4628-2 og 4628-3 

— Rusthindrande 

måling 

Blæring: 

≥ storleik 3/ 

densitet 3 

Rusting: ≥ Ri2 

Rusthindrande 

måling 

Blæring: 

≥ storleik 3/ 

densitet 3 

Rusting: ≥ Ri2 

— — Rusthindrande 

måling 

Blæring: 

≥ storleik 3/ 

densitet 3 

Rusting: ≥ Ri2 

Rusthindrande 

måling 

Blæring: 

≥ storleik 3/ 

densitet 3 

Rusting: ≥ Ri2 

Rusthindrande 

måling 

Blæring: 

≥ storleik 3/ 

densitet 3 

Rusting: ≥ Ri2 

(1) Naudsynt berre dersom dette vert nemnt i marknadsføringa av målinga. 
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3 a) Spreieevne 

Krav til spreieevne skal gjelde for kvite og lyse målingsprodukt. For måling som er tilgjengeleg i fleire fargar, skal 

spreieevnekravet gjelde for den lysaste fargen. 

Kvit og lys måling (medrekna toppstrøksmåling og mellomstrøksmåling) skal ha ei spreieevne (med ei dekkevne på 

98 %) på minst 8 m2 per liter av produktet for innandørsmåling og 6 m2 for utandørsmåling. Produkt som vert 

marknadsførte for både innandørs og utandørs bruk, skal ha ei spreieevne (med ei dekkevne på 98 %) på minst 8 m2 per 

liter. 

For brekkfargesystem gjeld dette kriteriet berre for den kvite basen (den basen som inneheld mest TiO2). Dersom den 

kvite basen ikkje oppfyller dette kravet, skal kriteriet oppfyllast etter brekking av den kvite basen til standardfargen  

RAL 9010. 

For måling som inngår i eit brekkfargesystem, skal søkjaren gje sluttbrukaren opplysningar på produktemballasjen og 

utsalsstaden om kva fargenyanse eller grunning/mellomstrøksmåling (om mogleg med EU-miljømerket) som bør nyttast 

som underlag for ein mørkare farge. 

Gjennomsiktig og halvgjennomsiktig grunning og mellomstrøksmåling skal ha ei spreieevne på minst 6 m2, og dei med 

opasitet skal ha ei spreieevne på minst 8 m2. Ugjennomsiktig grunning med særskilde blokkerande/forseglande, 

gjennomtrengande/bindande eigenskapar, og grunning med særlege hefteeigenskapar skal ha ei spreieevne på minst 6 m2 

per liter produkt. 

Tjukk dekorasjonsmåling (måling som er særskilt utforma for å gje ein tredimensjonal dekorativ verknad, og som 

følgjeleg gjev eit svært tjukt lag) skal ha ei spreieevne på 1 m2 per kg av produktet. 

Ugjennomsiktig måling med elastomerar skal ha ei spreieevne på minst 4 m2 per liter av produktet. 

Dette kravet gjeld ikkje for lakk, lasur, gjennomsiktig heftgrunning eller anna gjennomsiktig dekke. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport som byggjer på metoden ISO 6504/1 

(«Maling og lakk — bestemmelse av dekkevne — Del 1: Kubelka-Munk-metode for hvite og lysfargede malinger») eller 

6504/3 («Del 3: Bestemmelse av kontrastgrad for lysfargede malinger ved en gitt dekkevne»), eller metoden NF T 30073 

for måling som er særskilt utforma for å gje ein tredimensjonal dekorativ verknad, og som gjev eit svært tjukt lag. For 

basar som vert nytta i brekkfargesystem, og som ikkje vert vurderte i samsvar med dei førnemnde krava, skal søkjaren 

leggje fram dokumentasjon på at sluttbrukaren vert tilrådd å påføre ei grunning og/eller ei mellomstrøksmåling i grått 

(eller annan relevant farge) før produktet vert påført. 

3 b) Motstandsevne mot vatn 

Alle typar lakk, golvlakk og golvmåling skal ha ei motstandsevne mot vatn slik det er fastsett i ISO 2812-3, noko som 

inneber at det etter 24 timars eksponering og 16 timars kviletid ikkje skal kunne påvisast noka endring i glans eller farge. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport som byggjer på metoden ISO 2812-3. 

3 c) Hefteevne 

Pigmentert murgrunning til utandørs bruk skal oppnå godkjent resultat i ei avtrekksprøving i samsvar med EN 24624 

(ISO 4624), der kohesjonsevna i underlaget skal vere lågare enn hefteevna til målinga, og viss ikkje må hefteevna til 

målinga vere større enn 1,5 MPa for å verte godkjend. 

Golvlakk, golvmåling, mellomstrøksmåling til golv, murgrunning til innandørs bruk og mellomstrøksmåling til metall og 

treverk skal oppnå resultatet 2 eller mindre i prøvinga av hefteevne i EN 2409. 

Gjennomsiktig grunning er ikkje omfatta av dette kravet.  
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Søkjaren skal vurdere grunninga og/eller toppstrøksmålinga aleine eller begge saman. Ved prøving av berre toppstrøks-

målinga skal dette vurderast som det verst tenkjelege tilfellet når det gjeld hefteevne. 

Vurder ing og kont ro ll :  Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport som byggjer på metoden i EN ISO 2409 eller 

EN 24624 (ISO 4624), alt etter kva som høver. 

3 d) Slitestyrke 

Golvlakk og golvmåling skal ha ein slitestyrke som svarar til eit vekttap på høgst 70 mg etter 1000 prøvingssyklusar med 

ei last på 1000 gram, og eit CS10-hjul i samsvar med EN ISO 7784-2. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport som syner at dette kriteriet er oppfylt, på 

grunnlag av metoden i EN ISO 7784-2. 

3 e) Vêrpåverknad (for måling og lakk til utandørs bruk) 

Toppstrøksmåling til mur, treverk og metall, medrekna lakk, skal eksponerast for kunstig atmosfære i eit apparat med 

fluoriserande UV-lamper og kondens- eller vassprøyting i samsvar med ISO 11507. Produkta skal eksponerast for 

prøvingstilhøva i 1000 timar. Prøvingstilhøva er: UVA 4 t/60 °C + fukt 4 t/50 °C. 

Utandørsmåling og -lakk til treverk (toppstrøksmåling) kan òg eksponerast for vêrpåverknad i 1000 timar i QUV-

apparatet for akselerert vêrpåverknad med syklisk eksponering for UV(A)-stråling og vassprøyting i samsvar med 

EN 927-6. 

I samsvar med ISO 7724 3 skal fargeendringa på prøvene som er vortne eksponerte for vêrpåverknad, ikkje vere større 

enn ΔΕ * = 4. Dette gjeld ikkje for lakk og basar. 

Glansen i blank måling og lakk som er eksponerte for vêrpåverknad, skal ikkje vere redusert med meir enn 30 % av den 

opphavlege verdien og skal målast i samsvar med ISO 2813. Dette kravet gjeld ikkje for halvblank eller matt 

toppstrøksmåling(1) som har ein opphavleg glansverdi som er lågare enn 60 % ved ein innfallsvinkel på 60o. 

For toppstrøksmåling til mur, treverk og metall (dersom det er relevant) skal kriting prøvast i samsvar med metoden i EN 

ISO 4628-6 etter at prøvene er vortne eksponerte for vêrpåverknad. Produkta skal oppnå resultatet 1,5 eller betre (0,5 

eller 1,0) i denne prøvinga. Standarden inneheld illustrerte referansar. 

For toppstrøksmåling til mur, treverk og metall skal følgjande parametrar òg vurderast etter at prøvene er vortne 

eksponerte for vêrpåverknad: 

avflaking i samsvar med ISO 4628-5: grad av avflaking høgst 2 og flakstorleik høgst 2, 

krakelering i samsvar med ISO 4628-4: grad av krakelering høgst 2 og sprekkstorleik høgst 3, 

blæring i samsvar med ISO 4628-2: grad av blæring høgst 3 og blærestorleik høgst 3. 

Prøvingane skal utførast på basen før brekking. 

Vurder ing og kont rol l :  Søkjaren skal leggje fram prøvingsrapportar som byggjer på anten ISO 11507 i samsvar 

med dei parametrane som er spesifiserte, eller EN 927-6, eventuelt begge. Søkjaren skal leggje fram prøvingsrapportar 

som byggjer på EN ISO 4628-2, 4, 5 og 6, og ein prøvingsrapport i samsvar med ISO 7724-3 der dette er relevant. 

3 f) Vassdamppermeabilitet 

Dersom det er gjeve opplysningar om at utandørsmåling til mur og betong er diffusjonsopen, skal målinga klassifiserast i 

samsvar med EN 1062-1 i klasse II (middels vassdamppermeabilitet) eller betre, i samsvar med prøvingsmetoden i EN 

ISO 7783.  

  

(1) EN ISO 2813. 



Nr. 77/1072 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

På grunn av det store talet på moglege brekkfargar vert dette kriteriet avgrensa til prøving av målingsbasen. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport som byggjer på metoden i EN ISO 7783, og 

opplyse om klassifisering i samsvar med EN 10602-1. 

3 g) Vasspermeabilitet 

Dersom det er gjeve opplysningar om at utandørsmåling til mur og betong er vassavstøytande eller har elastomeriske 

eigenskapar, skal målinga klassifiserast i samsvar med EN 1062-1 i klasse III (låg væskepermeabilitet), i samsvar med 

metoden i EN 1062-3. 

På grunn av det store talet på moglege brekkfargar vert dette kriteriet avgrensa til prøving av målingsbasen. 

All anna murmåling skal klassifiserast i samsvar med EN 1062-1 i klasse II (middels væskepermeabilitet) eller betre, i 

samsvar med prøvingsmetoden i EN 1062-3. 

Vurder ing og kont rol l :  Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport som byggjer på metoden i EN 1062-3, og 

opplyse om klassifisering i samsvar med EN 1062-1. 

3 h) Motstandsevne mot soppangrep og algevekst 

Dersom det er gjeve opplysningar om at utandørsmåling til mur (toppstrøk) og treverk har sopp- og algedrepande 

eigenskapar i samsvar med produkttype 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(1) (biocidfor-

ordninga), skal krava nedanfor fastsetjast på grunnlag av EN 15457 og EN 15458. 

Murmåling skal ha ei motstandsevne mot soppangrep som svarar til klasse 1 eller lågare (1 eller 0), dvs. under 10 % dekt 

av sopp, og ei motstandsevne mot algevekst som svarar til klasse 1 eller lågare. 

Måling til treverk skal ha ei motstandsevne mot soppangrep og ei motstandsevne mot algevekst som begge svarar til 0. 

På grunn av det store talet på moglege brekkfargar vert dette kriteriet avgrensa til prøving av målingsbasen. 

Vurder ing og kontro l l :  Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport som byggjer på metodane i EN 15457 og  

EN 15458. 

3 i) Sprekkoverbygging 

Dersom det er gjeve opplysningar om at måling til mur (eller betong) har elastomeriske eigenskapar, skal målinga minst 

klassifiserast som A1 ved 23 °C i samsvar med EN 1062. 

På grunn av det store talet på moglege brekkfargar vert dette kriteriet avgrensa til prøving av målingsbasen. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport som byggjer på metoden i DIN EN 1062-7. 

3 j) Motstandsevne mot alkaliske stoff 

Det skal ikkje vere synlege skadar på murmåling og -grunning etter at ei løysing med 10 % NaOH er sprøyta på i  

24 timar i samsvar med metoden i ISO 2812-4. Vurderinga skal gjerast etter 24 timar med tørking/restitusjon. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport som byggjer på metoden i ISO 2812-4. 

3 k) Korrosjonsmotstand 

Eit underlag skal utsetjast for simulert korrosjonspåverknad for å kunne verte klassifisert i rett(e) kategori(ar) for 

atmosfærisk korrosjon i høve til EN ISO 12944-2 og dei tilhøyrande prøvingsmetodane i EN ISO 12944-6. 

Rusthindrande måling til stålflater skal prøvast etter 240 timar med eksponering for salttåke i samsvar med ISO 9227. 

Resultata skal klassifiserast i samsvar med ISO 4628-2 for blæring og ISO 4628-3 for rusting. Resultatet av målinga skal 

minst vere storleik 3 og densitet 3 for blæring og minst Ri2 for rusting. 

  

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

(TEU L 167 av 27.6.2012, s. 1). 
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Vurder ing og kont ro ll :  Søkjaren skal leggje fram prøvings- og klassifiseringsrapportar som viser at dette kriteriet er 

oppfylt. 

Kriterium 4. Innhald av flyktige og delvis flyktige organiske sambindingar (VOC og SVOC) 

Høgsteinnhaldet av VOC og SVOC skal ikkje overstige dei grenseverdiane som er førte opp i tabell 3. 

Innhaldet av VOC og SVOC skal fastsetjast for det bruksferdige produktet og skal omfatte alle tilrådde tilsetjingar før bruk, 

som til dømes fargestoff og/eller fortynningsmiddel. 

På produkt som har eit VOC-innhald som er i samsvar med grenseverdiane i tabell 3, kan teksta «redusert innhald av flyktige 

organiske sambindingar» førast opp saman med VOC-innhaldet i g/l ved sida av miljømerket. 

Tabell 3 

Grenseverdiar for innhald av VOC og SVOC 

Produktomtale (med underkategorinemningar i samsvar med direktiv 

2004/42/EF) 

Grenseverdiar for VOC 

(g/l medrekna vatn) 

Grenseverdiar for SVOC 

(g/l medrekna vatn) 

a.  Matt vegg- og takmåling til innandørs bruk (glans < 25  

ved 60°) 

10 30(1)/40(2) 

b.  Blank vegg- og takmåling til innandørs bruk (glans > 25 

ved 60°) 

40 30(1)/40(2) 

c.  Utandørsmåling til mineralske flater 25 40 

d.  Måling til utsmykking og kledning av treverk og metall 

innandørs/utandørs 

80 50(1)/60(2) 

e.  Lakk, lasur og beis til utsmykking innandørs, medrekna 

dekkbeis 

65 30 

e.  Lakk, lasur og beis til utsmykking utandørs, medrekna 

dekkbeis 

75 60 

f.  Tynnsjikta lasur, olje eller beis til innandørs og utandørs 

bruk 

50 30(1)/40(2) 

g.  Grunning 15 30(1)/40(2) 

h.  Heftgrunning 15 30(1)/40(2) 

i.  Einkomponents spesialmåling 80 50(1)/60(2) 

j.  Reaktiv tokomponents spesialmåling til særskild bruk, til 

dømes på golv 

80 50(1)/60(2) 

l.  Effektmåling 80 50(1)/60(2) 

Rusthindrande måling 80 60 

(1) Kvit måling og lakk til innandørs bruk 

(2) Brekt måling til innandørs bruk / måling og lakk til utandørs bruk 
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VOC-innhaldet skal fastsetjast anten på grunnlag av delemne og råstoff eller ved å nytte metodane i ISO 11890-2 eller, for 

produkt med eit VOC-innhald som er mindre enn 1,0 g/l, metodane i ISO 17895. SVOC-innhaldet skal fastsetjast ved å nytte 

metoden i ISO 11890-2. Markørane i tabell 4 skal nyttast som grunnlag for å avgrense gasskromatografiresultata for SVOC. 

Dersom produkta er til både innandørs og utandørs bruk, skal den strengaste grenseverdien for SVOC i innandørsmåling 

nyttast. 

Tabell 4 

Markørsambindingar som skal nyttast i fastsetjinga av SVOC-innhald 

 
Polare system 

(vassfortynnbare målingsprodukt) 

Upolare system 

(løysemiddelbaserte målingsprodukt) 

SVOC Dietyladipat (C10H18O4) til metylpalmitat 

(C17H34O2) 

n-tetradekan (C14H30) til n-dokosan (C22H46) 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkjaren skal, med omsyn til VOC-innhaldet i det bruksferdige produktet, leggje fram ein 

prøvingsrapport som byggjer på metodane i ISO 11890-2 eller ISO 17895, og som viser at kriteriet er oppfylt, eller ei 

samsvarsfråsegn som er underbygd av utrekningar basert på delemna og råstoffa i målinga. 

Søkjaren skal, med omsyn til SVOC-innhaldet i det bruksferdige produktet, leggje fram ein prøvingsrapport som byggjer på 

metoden i ISO 11890-2, eller ei samsvarsfråsegn som er underbygd av utrekningar basert på delemna og råstoffa i målinga. 

Prøvinga bør utførast med tilvising til markørane i tabell 4 og brukarhandboka for kriteria. Rette organ kan be om at søkjarane 

validerer utrekningane ved hjelp av den fastsette prøvingsmetoden. 

Kriterium 5. Avgrensing av farlege stoff og stoffblandingar 

Sluttproduktet skal ikkje innehalde farlege stoff og stoffblandingar i samsvar med føresegnene i underkriteria nedanfor, som 

gjeld for 

— fareklassar og risikosetningar, 

— stoff som gjev svært stor grad av uro, 

— andre særskilde stoff som er oppførte. 

Søkjarane skal prove at samansetnaden av sluttproduktet er i samsvar med dei allmenne krava til vurdering og kontroll og 

eventuelle andre krav som er førte opp i tillegget. 

5 a) Allmenne avgrensingar som gjeld for fareklassar og risikosetningar 

Samansetnaden av sluttproduktet, medrekna alle delemne som medvite er vortne tilsette, og som finst i konsentrasjonar 

som er høgare enn 0,010 %, skal ikkje, med mindre dei er gjevne uttrykkjeleg unntak i tillegget, innehalde stoff eller 

stoffblandingar som er klassifiserte som giftige, farlege for miljøet, luftvegs- eller hudsensibiliserande, kreftfram-

kallande, arvestoffskadelege eller reproduksjonstoksiske i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 eller rådsdirektiv 

67/548/EF(1) og i samsvar med dei fare- og risikosetningane som er oppførte i tabell 5 i dette kriteriet. 

Tabell 5 

Avgrensingar som gjeld for fareklassar og inndelinga deira 

Akutt giftverknad 

Kategori 1 og 2 Kategori 3 

H300 Dødeleg ved svelging (R28) H301 Giftig ved svelging (R25) 

H310 Dødeleg ved hudkontakt (R27) H311 Giftig ved hudkontakt (R24) 

  

(1) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer (TEF 196 av 16.8.1967, s. 1). 
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Akutt giftverknad 

Kategori 1 og 2 Kategori 3 

H330 Dødeleg ved innanding (R23/26) H331 Giftig ved innanding (R23) 

H304 Kan vere dødeleg ved svelging dersom det kjem ned 

i luftvegane (R65) 

EUH070 Giftig ved kontakt med auga (R39/41) 

 

Giftverknad på visse organ 

Kategori 1 Kategori 2 

H370 Fører til organskadar (R39/23, R39/24, R39/25, 

R39/26, R39/27, R39/28) 

H371 Kan føre til organskadar (R68/20, R68/21, R68/22) 

H372 Fører til organskadar (R48/25, R48/24, R48/23) H373 Kan føre til organskadar (R48/20, R48/21, R48/22) 

  

Luftvegs- og hudsensibilisering 

Kategori 1A Kategori 1B 

H317 Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon (R43) H317 Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon (R43) 

H334 Kan gje allergi- eller astmasymptom eller puste-

vanskar ved innanding (R42) 

H334 Kan gje allergi- eller astmasymptom eller puste-

vanskar ved innanding (R42) 

 

Kreftframkallande, arvestoffskadelege eller reproduksjonstoksiske 

Kategori 1A og 1B Kategori 2 

H340 Kan gje genetiske skadar (R46) H341 Mistenkt for å kunne gje genetiske skadar (R68) 

H350 Kan føre til kreft (R45) H351 Mistenkt for å kunne føre til kreft (R40) 

H350i Kan føre til kreft ved innanding (R49)  

H360F Kan skade forplantingsevna (R60) H361f Mistenkt for å kunne skade forplantingsevna (R62) 

H360D Kan gje fosterskadar (R61) H361d Mistenkt for å kunne gje fosterskadar (R63) 

H360FD Kan skade forplantingsevna. Kan gje fosterskadar 

(R60, R60/61) 

H361fd Mistenkt for å kunne skade forplantingsevna. 

Mistenkt for å kunne gje fosterskadar (R62/63) 

H360Fd Kan skade forplantingsevna. Mistenkt for å kunne 

gje fosterskadar (R60/63) 

H362 Kan skade barn som vert amma (R64) 

H360Df Kan gje fosterskadar. Mistenkt for å kunne skade 

forplantingsevna (R61/62) 
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Akutt giftverknad 

Kategori 1 og 2 Kategori 3 

Farleg for vassmiljøet 

Kategori 1 og 2 Kategori 3 og 4 

H400 Svært giftig for liv i vatn (R50) H412 Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn 

(R52/53) 

H410 Svært giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn 

(R50/53) 

H413 Kan føre til skadelege langtidsverknader for liv i 

vatn (R53) 

H411 Giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn (R51/53)  

 

Farleg for ozonlaget 

EUH059 Farleg for ozonlaget (R59)  

Dei nyaste klassifiseringsføresegnene som Unionen har vedteke, skal ha førerang for dei oppførte fareklassane og 

risikosetningane. I samsvar med artikkel 15 i forordning (EF) nr. 1272/2008 skal søkjarane difor syte for at klassifise-

ringane byggjer på dei nyaste føresegnene om klassifisering, merking og emballering av stoff og stoffblandingar. 

Søkjarane skal rekne ut fareklassifiseringa til det ferdige målingsproduktet for å vise at det oppfyller kriteriet. 

Utrekninga skal gjerast i samsvar med dei metodane for klassifisering av stoffblandingar som er fastsette i forordning 

(EF) nr. 1272/2008 og alle etterfølgjande endringar. Tabell 6 inneheld ei jamføring mellom klassifiseringane av stoff-

blandingar i samsvar med direktiv 67/548/EØF om farlege stoff (heretter kalla «DSD») og klassifiseringane i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordninga). 

Sluttproduktet skal ikkje klassifiserast og merkast som akutt giftig, giftig for visse organ, luftvegs- eller hudsensibilise-

rande, kreftframkallande, arvestoffskadeleg, reproduksjonstoksisk eller farleg for miljøet, i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1272/2008 eller direktiv 67/548/EØF. 

Tabell 6 

Klassifisering av sluttprodukt: Jamføring mellom CLP og DSD 

CLP-klassifisering av stoffblandingar DSD-ekvivalent 

Akutt giftig T eller T+ 

Giftverknad på visse organ T, T+ eller Xn 

Luftvegs- eller hudsensibiliserande — 

Kreftframkallande, arvestoffskadeleg eller 

reproduksjonstoksisk 

Kreftframkallande, arvestoffskadeleg eller 

reproduksjonstoksisk kategori 1–3 

Farleg for miljøet N (med unntak av R53 og R52/53) 
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5 a)(i) Unntak for stoffgrupper 

For denne produktgruppa er det gjeve unntak for visse stoffgrupper som kan vere til stades i sluttproduktet. Desse 

unntaka fastset, for kvar einskild stoffgruppe, kva slags fareklassifisering det er gjeve unntak for, kva slags vilkår som 

gjeld for unntaka, og kva konsentrasjonsgrenser som skal nyttast. Unntaka er førte opp i tillegget og skal nyttast på 

følgjande stoffgrupper: 

1.  Konserveringsmiddel som er tilsette i fargestoff, bindemiddel og sluttproduktet 

a)  Konserveringsmiddel for produkt under lagring 

b)  Konserveringsmiddel i fargebrekkingsmaskiner 

c)  Konserveringsmiddel til tørrfilm 

d)  Stabilisatorar for konserveringsmiddel 

2.  Tørkemiddel og middel som motverkar hinnedanning 

a)  Tørkemiddel 

b)  Middel som motverkar hinnedanning 

3.  Korrosjonshemmarar 

a)  Korrosjonshemmarar 

b)  Førebyggjande middel mot eir 

4.  Overflateaktive stoff 

a)  Overflateaktive stoff til generell bruk 

b)  Alkylfenoletoksylat (APEO) 

c)  Perfluorerte overflateaktive stoff 

5.  Diverse funksjonelle stoff til generell bruk 

a)  Silikonharpiksemulsjon i kvit måling, fargestoff og basar i brekkfargesystem 

b)  Metall og sambindingane deira 

c)  Mineralråstoff medrekna fyllstoff 

d)  Nøytraliseringsmiddel 

e)  Optiske kvitgjeringsmiddel 

f)  Pigment 

6.  Diverse funksjonelle stoff til særskild bruk 

a)  Middel til vern mot UV-strålar og stabilisatorar 

b)  Mjuknarar 

7.  Reststoff som kan vere til stades i sluttproduktet 

a)  Formaldehyd 

b)  Løysemiddel 

c)  Ureagerte monomerar 

d)  Flyktige aromatiske sambindingar og halogenerte sambindingar  
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5 a)(ii) Vilkår for unntak som gjeld produksjonsstader 

Produksjon av måling og lakk er underlagd ytterlegare vilkår dersom det er gjeve unntak for stoff som har akutt gift-

verknad eller giftverknad på visse organ. I slike tilfelle skal søkjarane leggje fram prov på at dei har oppfylt følgjande 

krav: 

— Stoff som kjem inn under klassifiseringa akutt giftverknad eller giftverknad på visse organ, skal vere i samsvar med 

dei relevante europeiske rettleiande grenseverdiane for eksponering i arbeidet eller dei tilsvarande grenseverdiane i 

medlemsstatane, der dei grenseverdiane som er strengast, skal nyttast. 

— Dersom det ikkje finst nokon referansegrenseverdiar for eksponering i arbeidet, skal søkjaren vise korleis 

eksponeringa vert redusert til eit minimum gjennom helse- og tryggleiksprosedyrar for handtering av innhaldsstoff 

på produksjonsstaden der det ferdige miljømerkte målingsproduktet vert framstilt. 

— Dersom klassifiseringa gjeld eit stoff i form av aerosol eller damp, skal det visast at arbeidstakarar ikkje vert 

eksponerte for stoffet i denne forma. 

— Dersom klassifiseringa gjeld eit stoff i tørr tilstand, skal det visast at arbeidstakarar ikkje kan kome i kontakt med 

stoffet i denne tilstanden under framstillinga. 

Vurder ing og kontro ll :  Søkjaren skal kunne påvise at dette kriteriet er oppfylt ved å leggje fram ei fråsegn om 

klassifisering og/eller ikkje-klassifisering for 

— den ferdige målinga eller lakken, på grunnlag av dei metodane for klassifisering av stoffblandingar som er fastsette i 

forordning (EF) nr. 1272/2008 og alle etterfølgjande endringar, 

— delemne i samansetnaden til måling eller lakk som kjem inn under stoffgruppene som er førte opp i 5 a)(i), og som 

finst i konsentrasjonar som er høgare enn 0,010 %. 

Denne fråsegna skal byggje på opplysningar som er samla inn i samsvar med krava i tillegget. 

Det skal òg opplysast om verksame stoff som kan vere underlagde særlege konsentrasjonsgrenser i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1272/2008, og som kan finnast i konsentrasjonar som er lågare enn grenseverdien på 0,010 %. 

Følgjande tekniske opplysningar skal leggjast fram som underlag for fråsegna om klassifisering eller ikkje-klassifisering 

av delemne: 

i)  For stoff som ikkje er registrerte innanfor ramma av REACH-forordninga, eller som ikkje enno har ei harmonisert 

CLP-klassifisering: opplysningar som oppfyller krava i vedlegg VII til REACH-forordninga. 

ii)  For stoff som er registrerte innanfor ramma av REACH-forordninga, og som ikkje oppfyller krava til CLP-

klassifisering: opplysningar som byggjer på registreringsdokumentasjonen i REACH, som stadfester at stoffet ikkje 

er klassifisert. 

iii)  For stoff som har ei harmonisert klassifisering eller er sjølvklassifiserte: eventuelle tryggleiksdatablad. Dersom det 

ikkje ligg føre tryggleiksdatablad, eller dersom stoffet er sjølvklassifisert, skal dei opplysningane som i medhald av 

vedlegg II til REACH-forordninga er relevante for fareklassifiseringa av stoffa, leggjast fram. 

iv)  For stoffblandingar: eventuelle tryggleiksdatablad. Dersom det ikkje ligg føre tryggleiksdatablad, skal utrekninga 

av klassifiseringa til stoffblandinga leggjast fram i samsvar med føresegnene i forordning (EF) nr. 1272/2008, 

saman med opplysningar om fareklassifiseringa til stoffblandinga i samsvar med vedlegg II til REACH-

forordninga. 

Stoff og stoffblandingar skal skildrast i samsvar med avsnitt 10, 11 og 12 i vedlegg II til REACH-forordninga (krav til 

utarbeiding av tryggleiksdatablad). Dette skal omfatte opplysningar om den fysiske forma og tilstanden til delemna, i 

tillegg til opplysningar om dei delemna som inneheld framstilt nanomateriale der minst 50 % av partiklane i den 

talmessige storleiksfordelinga har eitt eller fleire ytre mål i storleiksintervallet 1–100 nm.  
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Søkjaren skal òg opplyse om dei stoffa og stoffblandingane som er nytta i målingssamansetnaden, og som kjem inn 

under dei særlege krava til unntak som er førte opp i tillegget. For kvart stoff eller kvar stoffblanding som det er gjeve 

unntak for, skal det leggjast fram utfyllande opplysningar som viser korleis unntakskrava er vortne oppfylte. 

5 b) Avgrensingar som gjeld for stoff som gjev svært stor grad av uro 

I samsvar med artikkel 6 nr. 7 i forordning (EF) nr. 66/2010 skal sluttproduktet, delemna eller råstoffa, med mindre det 

er gjeve særlege unntak, ikkje innehalde stoff som 

— oppfyller kravet i artikkel 57 i REACH-forordninga, 

— er identifiserte i samsvar med den framgangsmåten som er omtala i artikkel 59 nr. 1 i REACH-forordninga, som 

fastset ei kandidatliste over stoff som gjev svært stor grad av uro. 

Det skal ikkje gjevast unntak for stoff som oppfyller eitt av eller begge desse vilkåra, og som finst i eit målings- eller 

lakkprodukt i konsentrasjonar som er høgare enn 0,10 vektprosent. 

Vurder ing og kont rol l :  Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med samsvars-

fråsegner som er underteikna av leverandørane hans. Søkjarane skal vise at innhaldsstoffa er kontrollerte mot den 

gjeldande kandidatlista over stoff som gjev svært stor grad av uro, og mot kriteria i artikkel 57 i REACH-forordninga. 

5 c) Avgrensingar som gjeld for visse farlege stoff 

Sluttproduktet skal ikkje innehalde dei farlege stoffa som er spesifiserte i tillegget, i konsentrasjonar som svarar til eller 

overstig dei oppførte konsentrasjonsgrensene. Avgrensingane for stoffa i tillegget skal nyttast på følgjande delemne og 

reststoff i måling og lakk: 

i)  Konserveringsmiddel til tørrfilm 

ii)  Konserveringsmiddel i fargebrekkingsmaskiner 

iii)  Konserveringsmiddel for produkt under lagring 

iv)  Stabilisatorar for konserveringsmiddel 

v)  Overflateaktive stoff i form av alkylfenoletoksylat (APEO) 

vi)  Perfluorerte overflateaktive stoff 

vii)  Metall og sambindingane deira 

viii)  Pigment 

ix)  Mjuknarar 

x)  Fritt formaldehyd 

Vurder ing og kont ro ll :  Krava til kontroll og prøving er oppførte i tillegget for kvart stoff og i høve til kva som er 

relevant for dei spesifikke typane måling og lakk. 

Kriterium 6. Forbrukaropplysning 

6 a)  Emballasjen skal vere påført eller vedlagd følgjande tekst: 

— «Reduser målingsavfallet mest mogleg ved å finne ut kor mykje måling du treng» 

— «Ta vare på måling som er til overs, slik at du kan nytte ho seinare» 

— «Ved å nytte måling som er til overs, kan du effektivt minske den verknaden produktet har på miljøet gjennom 

livssyklusen sin» 
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6 b)  Emballasjen skal vere påført eller vedlagd følgjande allmenne opplysningar og råd: 

— Korleis forbrukaren allereie før kjøpet kan finne ut kor mykje måling som trengst for å minske målingsavfallet, og 

ei rettleiande tilråding om mengd (t.d. at det trengst x liter med måling per 1 m2 vegg). 

— Korleis forbrukaren kan handsame «unytta måling» og, dersom dette finst, ei lenkje til ein nettstad eller kontakt-

informasjon der forbrukaren kan finne nærmare opplysningar. 

6 c)  Emballasjen skal vere påført eller vedlagd følgjande råd og tilrådingar om korleis målinga skal handsamast: 

— Tryggleikstiltak for brukaren. Dette skal omfatte grunnleggjande tilrådingar om personleg verneutstyr som bør 

nyttast. Det skal òg omfatte ytterlegare tiltak som bør gjerast når det vert nytta utstyr til sprøyting. 

— Råd om reingjeringsutstyr og høveleg avfallshandtering (for å avgrense vass- og jordureining). Til dømes ein tekst 

som opplyser om at unytta måling må handsamast som spesialavfall for trygg miljøvennleg handtering, og difor 

ikkje bør kastast saman med hushaldsavfall eller kommersielt avfall (t.d. «Ikkje hell målingsrestar i kjøkkenvasken, 

toalettet eller søppelbøtta»). 

— Høvelege lagringstilhøve for målinga (før og etter opning), medrekna råd om tryggleik der dette er relevant. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkjaren skal stadfeste at produktet oppfyller kravet og, som ein del av søknaden, leggje fram for 

det rette organet illustrasjonar eller eksemplar av brukarinformasjonen og/eller ei lenkje til produsenten sin nettstad, som 

inneheld desse opplysningane. Det skal opplysast om den rettleiande målingsmengda som er tilrådd. 

Kriterium 7. Opplysningar på EU-miljømerket 

Eit valfritt merke med tekstfelt skal, der det er relevant, innehalde følgjande tekst: 

— Innhaldet av farlege stoff er redusert til eit minimum 

— Redusert innhald av flyktige organiske sambindingar (VOC): x g/l 

— Godt eigna til innandørs bruk (når innandørskriteria er oppfylte), eller 

— Godt eigna til utandørs bruk (når utandørskriteria er oppfylte), eller 

— Godt eigna til både innandørs og utandørs bruk (når både innandørs- og utandørskriteria er oppfylte) 

Retningslinjene for bruk av det valfrie merket med tekstfelt er å finne i «Guidelines for use of the Ecolabel logo» på følgjande 

nettstad: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkjaren skal leggje fram eit eksemplar av etiketten til produktet eller ein illustrasjon av 

emballasjen der EU-miljømerket er plassert, saman med ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt. 

 _____   
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Tillegg 

LISTE OVER AVGRENSINGAR OG UNNTAK FOR FARLEGE STOFF 

Stoffgruppe Omfanget av avgrensinga og/eller unntaket 
Konsentrasjonsgrenser 

(eventuelt) 
Vurdering og kontroll 

1. Konserveringsmiddel som er tilsette i fargestoff, bindemiddel og sluttproduktet 

i)  Føresegner om godkjenning av biocid 

Målingssamansetnaden skal berre innehalde konserveringsmiddel som oppfyller krava i 1 a–c (alt etter kva som høver), er 

godkjende i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(1) og forordning (EU) nr. 528/2012, og som det i vurderings-

rapporten er oppført ei risikovurdering for med omsyn til yrkesbruk og/eller privat bruk. Søkjarane bør nytte den siste versjonen 

av godkjenningslista. 

I dei tilfella der det er sendt inn dokumentasjon for konserveringsmiddel, men det ikkje er gjort noko vurdering med omsyn til 

godkjenning eller ikkje, kan konserveringsmidla nyttast i ein overgangsperiode fram til det vert teke ei avgjerd. 

ii)  Samla tillate innhald av konserveringsmiddel for produkt under lagring og for tørrfilm i det bruksferdige produktet 

Konserveringsmiddel for produkt under lagring og for tørrfilm kan nyttast i innandørs- og utandørsprodukt i samsvar med dei 

samla konsentrasjonane som er førte opp i tabellen nedanfor. 

Samla tillate innhald av konserveringsmiddel i målings- og lakkprodukt 

Type konserveringsmiddel Innandørsprodukt Utandørsprodukt 

Konserveringsmiddel for produkt under lagring 0,060 % 0,060 % 

Konserveringsmiddel til tørrfilm 

Unntak: 

i)  Måling til bruk i område med svært høg luftfukt 

ii)  IPBC-kombinasjonar til vern utandørs 

Ikkje tillatne 

0,10 % 

Ikkje relevant 

0,30 % 

Ikkje relevant 

0,65 % 

Samla innhald av konserveringsmiddel 

Med unntak i) eller ii) for konservering av tørrfilm 

0,060 % 

0,160 % 

0,360 % 

0,710 % 

iii)  Samla tillate innhald av stoff og sambindingar med isotiazolinon i det bruksferdige produktet 

Det samla innhaldet av isotiazolinonsambindingar skal ikkje overstige 0,050 % (500 ppm) i målings- eller lakkprodukt, bortsett 

frå i utandørsmåling og -lakk til treverk, der innhaldet ikkje skal overstige 0,20 %. For følgjande konserveringsmiddel som det er 

gjeve unntak for, gjeld særskilde grenseverdiar for kor stor del dei kan utgjere av det samla innhaldet av isotiazolinon-

sambindingar i det bruksferdige sluttproduktet. 

2-metyl-2H-isotiazol-3-on: 0,0200 % 

1,2-benzisotiazol-2(2H)-on: 0,0500 % 

2-oktyl-2H-isotiazol-3-on: 0,0500 %, bortsett frå i utandørsmåling og -lakk til treverk, der konsentrasjonen kan vere høgare 

5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on/2-metyl-4-isotiazolin-3-on: 0,0015 %  
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Stoffgruppe Omfanget av avgrensinga og/eller unntaket 
Konsentrasjonsgrenser 

(eventuelt) 
Vurdering og kontroll 

a) Konserve-

ringsmiddel for 

produkt under 

lagring 

Bruk: 

Alle produkt med 

mindre noko anna 

er fastsett 

Konserveringsmiddel for produkt under lagring som er 

klassifiserte med følgjande fareklassifisering som det er 

gjeve unntak for, kan nyttast i miljømerkte produkt: 

Klassifiseringar som det er gjeve unntak for: H331 

(R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), 

H412 (R52/53), H317 (R43) 

Konserveringsmiddel for produkt under lagring som er 

klassifiserte med desse fareklassifiseringane som det er 

gjeve unntak for, må òg oppfylle følgjande vilkår for 

unntak: 

— Den samla konsentrasjonen skal ikkje overstige 

0,060 vektprosent 

— Stoff som er klassifiserte med H400 (R50) og/eller 

H410 (R50/53), skal ikkje vere bioakkumulerande. 

Stoff som ikkje er bioakkumulerande, skal ha log 

Kow ≤ 3,2 eller ein biokonsentrasjonsfaktor (BCF – 

bioconcentration factor) ≤ 100. 

— Det skal leggjast fram prov på at vilkåra for 

godkjenning i medhald av direktiv 98/8/EF og 

forordning (EU) nr. 528/2012 er oppfylte for 

produktet. 

— Dersom det vert nytta konserveringsmiddel som 

gjev frå seg formaldehyd, skal formaldehyd-

innhaldet og -utsleppa frå sluttproduktet oppfylle dei 

avgrensingskrava som er fastsette i 7 a). 

For følgjande konserveringsmiddel gjeld det særlege 

konsentrasjonsgrenser: 

i)  Sinkpyrition 

ii)  N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1, 3-diamin 

Konserveringsmiddel 

for produkt under 

lagring 

Samla innhald i 

sluttproduktet:  

0,060 vektprosent 

Konsentrasjonsgrense 

0,050 % 

0,050 % 

Kontroll: 

Fråsegn frå søkjaren og 

leverandøren hans av 

bindemiddel, saman med CAS-

nummer og klassifiseringar for 

dei verksame stoffa i 

sluttproduktet og 

bindemiddelet. 

Dette skal omfatte søkjaren si 

utrekning av konsentrasjonen 

av det verksame stoffet i 

sluttproduktet. 

I samsvar med krava i artikkel 

58 nr. 3 i forordning (EU)  

nr. 528/2012 (biocidfor-

ordninga) skal det gjevast 

opplysningar om alle framstilte 

verksame stoff der minst 50 % 

av partiklane i den talmessige 

storleiksfordelinga har eitt eller 

fleire ytre mål i storleiks-

intervallet 1–100 nm. 

b)  Konserve-

ringsmiddel 

(til fargestoff) 

i fargebrek-

kingsmaskiner 

Dei fareklassifiseringane som det er gjeve unntak for, og 

som er førte opp i 1 a), skal saman med vilkåra for 

unntak i 1 a) òg gjelde for konserveringsmiddel som vert 

nytta til å konservere brekkfargar som ligg lagra i 

maskiner før dei vert blanda med målingsbasar. 

Konserveringsmiddel som vert tilsette for å verne 

brekkfargar som skal tappast frå maskiner, skal ikkje 

overstige eit samla innhald på 0,20 vektprosent. 

For følgjande konserveringsmiddel gjeld det særlege 

konsentrasjonsgrenser for kor stor del dei kan utgjere av 

det samla innhaldet av konserveringsmiddel i 

fargestoffet: 

Samla innhald av 

konserveringsmiddel i 

fargestoffet: 

0,20 vektprosent 

Kontroll: 

Fråsegn frå søkjaren og/eller 

leverandøren hans av 

brekkfargar, saman med CAS-

nummer og klassifiseringar for 

dei verksame stoffa i 

sluttproduktet og 

bindemiddelet. 

Dette skal omfatte utrekning av 

konsentrasjonen av det 

verksame stoffet i 

sluttproduktet. 

I samsvar med krava i  

artikkel 58 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 528/2012 (biocidfor-

ordninga) skal det gjevast 

opplysningar om alle framstilte 

verksame stoff der minst 50 % 

av partiklane i den talmessige 

storleiksfordelinga har eitt eller 

fleire ytre mål i 

storleiksintervallet 1–100 nm. 

i)  3-iodo-2-propynylbutylkarbamat (IPBC) 0,10 % 

ii)  Sinkpyrition 0,050 % 

iii)  N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1, 3-diamin 0,050 % 
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Stoffgruppe Omfanget av avgrensinga og/eller unntaket 
Konsentrasjonsgrenser 

(eventuelt) 
Vurdering og kontroll 

c)  Konserve-

ringsmiddel til 

tørrfilm 

Bruk: 

Utandørsmåling, 

innandørsmåling 

til særskilde 

bruksområde 

Konserveringsmiddel til tørrfilm og stabilisatorane deira 

som er klassifiserte med følgjande fareklassifisering 

som det er gjeve unntak for, kan nyttast i alle 

utandørsprodukt, men berre i særskilde 

innandørsprodukt: 

Klassifiseringar som det er gjeve unntak for: H400 

(R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), 

H317 (R43) 

Konserveringsmiddel til tørrfilm som er klassifiserte 

med desse fareklassifiseringane som det er gjeve unntak 

for, må òg oppfylle følgjande vilkår for unntak: 

— Den samla konsentrasjonen skal ikkje overstige  

0,10 vektprosent eller 0,30 vektprosent (alt etter kva 

som høver) 

— Stoff som er klassifiserte med H400 (R50) og/eller 

H410 (R50/53), skal ikkje vere bioakkumulerande. 

Stoff som ikkje er bioakkumulerande, skal ha log 

Kow ≤ 3,2 eller ein biokonsentrasjonsfaktor (BCF) 

≤ 100. 

— Det skal leggjast fram prov på at dei vilkåra som er 

førte opp i vilkåra for godkjenning av konserve-

ringsmiddel i medhald av direktiv 98/8/EF 

(biociddirektivet) og forordning (EU) nr. 528/2012 

(biocidforordninga), er oppfylte. 

For følgjande konserveringsmiddel til tørrfilm gjeld eit 

høgare samla innhald, men berre for særskilde 

bruksområde: 

Kombinasjonar av 3-iodo-2-propynylbutylkarbamat 

(IPBC) 

Måling og lakk til utandørs bruk 

For følgjande konserveringsmiddel gjeld det særlege 

konsentrasjonsgrenser: 

Sinkpyrition 

Konserveringsmiddel 

til tørrfilm 

Samla innhald i 

sluttproduktet: 

Innandørsmåling til 

bruk i område med 

svært høg luftfukt, 

medrekna kjøkken og 

baderom 

0,10 % vektprosent 

All bruk av 

utandørsmåling 

0,30 % vektprosent 

Samla innhald av 

IPBC-kombinasjonar i 

utandørsmåling 

0,650 % 

0,050 % 

Kontroll: 

Fråsegn frå søkjaren og 

leverandøren hans av 

bindemiddel, saman med CAS-

nummer og klassifiseringar for 

dei verksame stoffa i 

sluttproduktet og 

bindemiddelet. 

Dette skal omfatte søkjaren si 

utrekning av konsentrasjonen 

av det verksame stoffet i 

sluttproduktet. 

I samsvar med krava i  

artikkel 58 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 528/2012 (biocidfor-

ordninga) skal det gjevast 

opplysningar om alle framstilte 

verksame stoff der minst 50 % 

av partiklane i den talmessige 

storleiksfordelinga har eitt eller 

fleire ytre mål i storleiks-

intervallet 1-100 nm. 

d)  Stabilisatorar 

for konserve-

ringsmiddel 

Det vert gjeve unntak for bruk av sinkoksid som 

stabilisator for kombinasjonar av konserveringsmiddel 

til tørrfilm som krev sinkpyrition eller 1,2 benzisotiazol-

3(2H)-on (BIT). 

0,050 % Kontroll: 

Fråsegn frå søkjaren og 

råstoffleverandørane hans. 

2. Tørkemiddel og middel som motverkar hinnedanning 

a)  Tørkemiddel 

Bruk: 

Alle målings-

produkt med 

mindre noko anna 

er fastsett 

Klassifiseringar som det er gjeve unntak for: H301 

(R24), H317 (R43), H373 (H48/20-22), H412 (R52/53), 

H413 (R53) 

Tørkemiddel med kobolt i alkydmåling, som òg er 

klassifiserte med H400 (R50) og H410, har fått unntak 

for kvit og lys måling, men berre opp til følgjande 

konsentrasjonsgrense: 

Samla innhald av 

tørkemiddel 

0,10 % vektprosent 

Grenseverdi for 

tørkemiddel med 

kobolt 

0,050 % 

Kontroll: 

Søkjaren og råstoffleverandø-

rane hans skal leggje fram ei 

fråsegn saman med CAS-

nummer og klassifiseringar. 

b)  Middel som 

motverkar 

hinnedanning 

Bruk: 

Alle målings-

produkt 

Klassifiseringar som det er gjeve unntak for: H412 

(R52/53), H413 (R53), H317 (R43) 

0,40 % vektprosent Kontroll: 

Søkjaren og råstoffleverandø-

rane hans skal leggje fram ei 

fråsegn saman med CAS-

nummer og klassifiseringar. 
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Stoffgruppe Omfanget av avgrensinga og/eller unntaket 
Konsentrasjonsgrenser 

(eventuelt) 
Vurdering og kontroll 

3. Korrosjonshemmarar 

a)  Rustvern-

pigment 

Bruk: 

Der det er 

naudsynt 

Klassifiseringar som det er gjeve unntak for: H410 

(R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53) 

Konsentrasjonsgrenser som skal nyttast: 

i)  Klasse d, i, j i direktiv 2004/42/EF om måling 

8,0 % vektprosent Kontroll: 

Søkjaren og råstoffleverandø-

rane hans skal leggje fram ei 

fråsegn saman med 

tryggleiksdatablad. 

ii)  Alle andre produkt 2,0 % vektprosent 

b)  Førebyggjande 

middel mot eir 

Bruk: 

Der det er 

naudsynt 

Klassifiseringar som det er gjeve unntak for: H412 

(R52/53), H413 (R53) 

0,50 % vektprosent Kontroll: 

Søkjaren og råstoffleverandø-

rane hans skal leggje fram ei 

fråsegn saman med CAS-

nummer og klassifiseringar. 

4. Overflateaktive stoff 

a)  Overflateaktive 

stoff til 

generell bruk 

Bruk: 

Overflateaktive 

stoff som vert 

nytta i alle 

produkt 

Klassifiseringar som det er gjeve unntak for: H411 

(R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53) 

Følgjande verdiar for samla innhald skal gjelde for det 

bruksferdige sluttproduktet: 

— kvite og lyse produkt 

— alle andre fargar 

Unntaket gjeld for den samansetnaden av over-

flateaktive stoff som vert levert til målingsprodusenten. 

Særskilde avgrensingar gjeld for alkylfenoletoksylat 

(APEO) og perfluorerte overflateaktive stoff. 

Samla innhald av 

overflateaktive stoff i 

det bruksferdige 

produktet: 

1,0 % vektprosent 

3,0 % vektprosent 

Kontroll: 

Søkjaren, råstoffleverandørane 

hans og/eller leverandøren av 

overflateaktive stoff skal 

leggje fram ei fråsegn saman 

med CAS-nummer og 

klassifiseringar for dei 

overflateaktive stoffa som er 

nytta. 

b)  Alkylfeno-

letoksylat 

(APEO) 

Bruk: 

Overflateaktive 

stoff som vert 

nytta i alle 

produkt 

Alkylfenoletoksylat (APEO) og derivat av det skal ikkje 

nyttast i stoffblandingar eller samansetnader som inngår 

i måling eller lakk. 

Ikkje relevant Kontroll: 

Søkjaren og råstoffleverandø-

rane hans skal leggje fram ei 

fråsegn om at alkylfeno-

letoksylat ikkje er nytta, saman 

med CAS-nummer og 

klassifiseringar for dei 

overflateaktive stoffa som er 

nytta. 

c)  Perfluorerte 

overflateaktive 

stoff 

Bruk: 

Overflateaktive 

stoff som vert 

nytta i særskilde 

produkt 

Langkjeda perfluorerte overflateaktive stoff, slik dei er 

gjort greie for i den følgjande definisjonen til OECD, 

skal ikkje nyttast: 

i)  perfluorkarboksylsyrer med karbonkjedelengd ≥ C8, 

medrekna perfluoroktansyre (PFOA), 

ii)  perfluoralkylsulfonat med karbonkjedelengd ≥ C6, 

medrekna perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) og 

perfluoroktansulfonat (PFOS), og 

iii)  nærskylde sambindingar som kan brytast ned til 

stoffa i i) og ii), skal ikkje finnast i det 

overflateaktive stoffet eller som reststoff i målinga 

eller lakken. 

Ikkje relevant Kontroll: 

Søkjaren og råstoffleverandø-

rane hans skal leggje fram ei 

fråsegn om at perfluorerte 

overflateaktive stoff ikkje er 

nytta, saman med CAS-

nummer og opplysningar om 

kjedelengda for dei over-

flateaktive stoffa som er nytta. 
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Stoffgruppe Omfanget av avgrensinga og/eller unntaket 
Konsentrasjonsgrenser 

(eventuelt) 
Vurdering og kontroll 

 Perfluorerte overflateaktive stoff som ikkje oppfyller i), 

ii) eller iii), kan berre nyttast i måling som har 

motstandsevne mot vatn eller er vassavstøytande (sjå 

høvesvis brukseffektivitetskriterium 3 b) og 3 g)), og 

som har ei spreieevne som er større enn 8 m2/l (sjå 

brukseffektivitetskriterium 3 a)). 

  

5. Diverse funksjonelle stoff til generell bruk 

a)  Silikon-

harpiksemul-

sjon i kvit 

måling, 

fargestoff og 

basar i brekk-

fargesystem 

Bruk: 

Alle målings-

produkt 

Klassifiseringar som det er gjeve unntak for: H412 

(R52/53), H413 (R53) 

2,0 % vektprosent Kontroll: 

Søkjaren og råstoffleverandø-

rane hans skal leggje fram ei 

fråsegn saman med CAS-

nummer og klassifiseringar. 

b)  Metall og 

sambindingane 

deira 

Bruk: 

Alle produkt 

Følgjande metall og sambindingane deira skal ikkje 

finnast i produktet eller delemna som er nytta i 

produktet, i konsentrasjonar som overstig den oppførte 

grenseverdien: 

Kadmium, bly, seksverdig krom, kvikksølv, arsen, 

barium, selen, antimon og kobolt. 

Følgjande unntak skal gjelde: 

— barium, antimon og kobolt i pigment (sjå avgrensing 

5 f)), 

— kobolt i tørkemiddel (sjå avgrensing 2 a)). 

Grenseverdi på 0,010 

% per oppførte metall 

Kontroll: 

Fråsegn frå søkjaren og 

råstoffleverandørane hans. 

c)  Mineralråstoff 

medrekna 

fyllstoff 

Bruk: 

Alle målings-

produkt 

Det er gjeve unntak for mineralråstoff medrekna 

krystallinsk silika og leukofyllittmineral som inneheld 

krystallinsk silika, med omsyn til H373 (R48/20). 

Mineralråstoff som inneheld metall som er nemnde i 

avgrensing 5 b), kan nyttast dersom laboratorieprøvingar 

viser at metallet er bunde i eit krystallgitter og er 

uløyseleg (sjå aktuell prøvingsmetode). 

Det er gjeve unntak for følgjande fyllstoff på grunnlag 

av dette: 

Nefelinsyenitt som inneheld barium. 

 Kontroll: 

Søkjaren og råstoffleverandø-

rane hans skal leggje fram ei 

fråsegn saman med CAS-

nummer og klassifiseringar. 

Søkjarar som ønskjer å nytte 

bindemiddel som inneheld 

metall som er underlagde 

restriksjonar, skal sende inn 

prøvingsrapportar som er 

utarbeidde i samsvar med den 

standarden som er ført opp. 

Prøvingsmetode: 

DIN 53770-1 eller tilsvarande 

d)  Nøytralise-

ringsmiddel 

Bruk: 

Alle målings-

produkt med 

mindre noko anna 

er fastsett 

Klassifiseringar som det er gjeve unntak for: H311 

(R24), H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 

(R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53) 

Følgjande konsentrasjonsgrenser skal gjelde: 

 Kontroll: 

Søkjaren og råstoffleverandø-

rane hans skal leggje fram ei 

fråsegn saman med CAS-

nummer og klassifiseringar. 

— Lakk og golvmåling 1,0 % vektprosent 

— Alle andre produkt 0,50 % vektprosent 
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Stoffgruppe Omfanget av avgrensinga og/eller unntaket 
Konsentrasjonsgrenser 

(eventuelt) 
Vurdering og kontroll 

e)  Optiske 

kvitgjerings-

middel 

Bruk: 

Alle målings-

produkt 

Klassifiseringar som det er gjeve unntak for: H413 

(R53) 

0,10 % vektprosent Kontroll: 

Søkjaren og råstoffleverandø-

rane hans skal leggje fram ei 

fråsegn saman med CAS-

nummer og klassifiseringar. 

f)  Pigment 

Bruk: 

Alle produkt 

Pigment som inneheld metall, skal berre nyttast dersom 

laboratorieprøvingar av pigmentet viser at metall-

kromoforen er bunden i eit krystallgitter og er uløyseleg. 

Det er gjeve unntak for følgjande pigment som inneheld 

metall, og dei kan nyttast utan krav om prøving: 

— bariumsulfat, 

— antimonnikkel (breithauptitt) i eit uløyseleg TiO2-

gitter, 

— koboltaluminat blå spinell, 

— koboltkromitt blågrøn spinell. 

Ikkje relevant Kontroll: 

Prøvingsresultat som viser at 

pigmentkromoforen er bunden 

i eit krystallgitter og er 

uløyseleg. 

Prøvingsmetode: 

DIN 53770-1 eller tilsvarande 

6. Diverse funksjonelle stoff til særskild bruk 

a)  Middel til vern 

mot UV-strålar 

og stabili-

satorar til 

utandørsmåling 

Bruk: 

Utandørsmåling 

Klassifiseringar som det er gjeve unntak for: H317 

(R43), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53) 

0,60 % vektprosent Kontroll: 

Søkjaren og råstoffleverandø-

rane hans skal leggje fram ei 

fråsegn saman med CAS-

nummer og klassifiseringar. 

b)  Mjuknarar i 

måling og lakk 

Bruk: 

Der dei inngår i 

samansetnaden 

Følgjande ftalat skal ikkje medvite tilsetjast som 

mjuknarar: 

DEHP (bis(2-etylheksyl)-ftalat) 

BBP (butylbenzylftalat) 

DBP (dibutylftalat) 

DMEP (bis(2-metoksyetyl)-ftalat) 

DIBP (diisobutylftalat) 

DIHP (di-C6-8-forgreina alkyftalat) 

DHNUP (di-C7-11-forgreina alkylftalat) 

DHP (di-n-heksylftalat) 

Konsentrasjonsgrense 

for kvart einskilt 

ftalat: 

0,010 % 

Kontroll: 

Søkjaren og råstoffleverandø-

rane hans skal leggje fram ei 

fråsegn saman med CAS-

nummer og klassifiseringar. 
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Stoffgruppe Omfanget av avgrensinga og/eller unntaket 
Konsentrasjonsgrenser 

(eventuelt) 
Vurdering og kontroll 

7. Reststoff som kan vere til stades i sluttproduktet 

a)  Formaldehyd 

Bruk: 

Alle produkt 

Fritt formaldehyd skal ikkje medvite tilsetjast 

sluttproduktet. Sluttproduktet skal prøvast med omsyn 

til innhald av fritt formaldehyd. Prøvetakingskrava i 

samband med prøvinga skal spegle att produktserien. 

Følgjande grenseverdi for samla innhald skal nyttast: 

 Kontroll: 

Innhaldet av fritt formaldehyd 

skal fastsetjast for den kvite 

basen eller gjennomsiktige 

basen før brekking som vert 

rekna for å innehalde den 

største teoretiske mengda 

formaldehyd. Innhaldet i den 

brekkfargen som vert rekna for 

å innehalde den største 

teoretiske mengda 

formaldehyd, skal òg 

fastsetjast. 

Prøvingsmetode: 

Grenseverdien 0,0010 %: 

Fastsetjing av konsentrasjonen 

for produkt under lagring etter 

Merckoquant-metoden. 

Dersom denne metoden ikkje 

gjev eit eintydig resultat, skal 

høgtrykksvæskekromatografi 

(HPLC) nyttast for å stadfeste 

konsentrasjonen under lagring. 

Grenseverdien 0,010 %: 

1)  All måling: fastsetjing av 

formaldehydkonsentrasjon

en under lagring ved bruk 

av analyse som omfattar 

VdL-RL 03 eller 

høgtrykksvæskekromatogr

afi (HPLC), 

og 

2)  Måling og lakk til 

innandørs bruk: fastsetjing 

ved bruk av analyse i 

samsvar med ISO 16000-3. 

Utsleppa må ikkje 

overstige 0,25 ppm etter 

første strøk, og dei må vere 

mindre enn 0,05 ppm  

24 timar etter første strøk. 

Det er gjeve følgjande unntak frå dette kravet: 

i)  Dersom konserveringsmiddel som gjev frå seg 

formaldehyd, må nyttast som konserveringsmiddel 

for produkt under lagring for å verne måling eller 

lakk av ein særskild type, og dersom dette konserve-

ringsmiddelet vert nytta i staden for konserve-

ringsmiddel med isotiazolinon. 

0,0010 % 

ii)  Dersom polymerdispersjonar (bindemiddel), 

gjennom restmengder av formaldehyd, fungerer som 

formaldehydavgjevande stoff i staden for konserve-

ringsmiddel for produkt under lagring. 

I slike tilfelle skal det samla innhaldet ikkje overstige 

følgjande grenseverdi: 

0,010 % 
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Stoffgruppe Omfanget av avgrensinga og/eller unntaket 
Konsentrasjonsgrenser 

(eventuelt) 
Vurdering og kontroll 

b)  Løysemiddel 

Bruk: 

Alle produkt 

Klassifiseringar som det er gjeve unntak for: H304 

(R65) 

2,0 % vektprosent Kontroll: 

Søkjaren og råstoffleverandø-

rane hans skal leggje fram ei 

fråsegn saman med CAS-

nummer og klassifiseringar. 

c)  Ureagerte 

monomerar 

Bruk: 

Polymerbindemid-

delsystem 

Ureagerte monomerar frå bindemiddel, medrekna 

akrylsyre, kan finnast i sluttproduktet opp til ein 

grenseverdi for samla innhald. 

0,050 % vektprosent Kontroll: 

Søkjaren og råstoffleverandø-

rane hans skal leggje fram ei 

fråsegn saman med CAS-

nummer og klassifiseringar. 

d)  Flyktige 

aromatiske 

hydrokarbon 

og halogenerte 

løysemiddel 

Bruk: 

Alle produkt 

Det skal ikkje finnast flyktige aromatiske hydrokarbon 

og halogenerte løysemiddel i sluttproduktet. 

Grenseverdi for 

restmengd: 0,01 % 

Kontroll: 

Søkjaren og råstoffleverandø-

rane hans skal leggje fram ei 

fråsegn om at flyktige 

aromatiske hydrokarbon og 

halogenerte løysemiddel ikkje 

er nytta, saman med CAS-

nummer og klassifiseringar. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (TEF L 123 av 24.4.1998, s. 1). 
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KOMMISJONSAVGJERD 

av 28. mai 2014 

om endring av avgjerd 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU 

og 2012/721/EU for å ta omsyn til utviklinga innanfor klassifisering av stoff 

[meld under nummeret K(2014) 3468] 

(2014/313/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I samsvar med artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket ikkje tildelast varer som inneheld stoff 

eller preparat/blandingar som oppfyller kriteria for klassifisering som giftige, miljøfarlege, kreftframkallande, arvestoff-

skadelege eller reproduksjonstoksiske i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2), eller 

varer som inneheld stoff som er nemnde i artikkel 57 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3).  

I samsvar med artikkel 6 nr. 7 i forordning (EF) nr. 66/2010 kan Kommisjonen, for visse kategoriar av varer som 

inneheld slike stoff, og i tilfelle der det ikkje er teknisk mogleg å byte dei ut eller ta i bruk alternative materiale eller 

utformingar, eller i tilfelle der eit produkt har ein vesentleg høgare samla miljøprestasjon jamført med andre varer i 

same kategori, vedta tiltak med sikte på å gje unntak frå artikkel 6 nr. 6 i den nemnde forordninga. 

2)  Ved kommisjonsavgjerd 2011/263/EU(4), 2011/264/EU(5), 2011/382/EU(6), 2011/383/EU(7), 2012/720/EU(8) og 

2012/721/EU(9) vart det fastsett miljøkriterium for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel, 

tekstilvaskemiddel, handoppvaskmiddel, allreingjeringsmiddel og sanitærreingjeringsmiddel, maskinoppvaskmiddel til 

industri- og institusjonsbruk og tekstilvaskemiddel til industri- og institusjonsbruk. Etter at desse avgjerdene vart 

vedtekne, vart forordning (EF) nr. 1272/2008 endra ved kommisjonsforordning (EU) nr. 286/2011(10). Endringane av 

forordning (EF) nr. 1272/2008 tok til å gjelde frå 1. desember 2012 med omsyn til stoff, og vil ta til å gjelde frå 1. juni 2015 

med omsyn til stoffblandingar. I forordning (EU) nr. 286/2011 vart det lagt til nye klassifiseringskriterium for 

langtidsrisiko for vassmiljøet på grunnlag av opplysningar om kronisk giftverknad i vatn og evne til biologisk 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 3.6.2014, s. 74, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016,  

s. 74. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

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

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

L 353 av 31.12.2008, 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 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (TEU L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(4) Kommisjonsavgjerd 2011/263/EU av 28. april 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskinopp-

vaskmiddel (TEU L 111 av 30.4.2014, s. 22). 

(5) Kommisjonsavgjerd 2011/264/EU av 28. april 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemiddel 

(TEU L 111 av 30.4.2011, s. 34). 

(6) Kommisjonsbeslutning 2011/382/EU av 24. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU- miljømerket til håndopp-

vaskmidler (TEU L 169 av 29.6.2011, s. 40). 

(7) Kommisjonsbeslutning 2011/383/EU av 28. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til allrengjø-

ringsmidler og sanitærrengjøringsmidler (TEU L 169 av 29.6.2011, s. 52). 

(8) Kommisjonsavgjerd 2012/720/EU av 14. november 2012 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskinopp-

vaskmiddel til industri- og institusjonsbruk (TEU L 326 av 24.11.2012, s. 25). 

(9) Kommisjonsavgjerd 2012/721/EU av 14. november 2012 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til tekstil-

vaskemiddel til industri- og institusjonsbruk (TEU L 326 av 24.11.2012, s. 38). 

(10) Kommisjonsforordning (EU) nr. 286/2011 av 10. mars 2011 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 (TEU 

L 83 av 30.3.2011, s. 1). 

2019/EØS/77/66 
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nedbryting. På grunnlag av dei nye kriteria er dei fleste lett nedbrytelege overflateaktive stoffa som i dag vert nytta i 

vaske- og reingjeringsmiddel, klassifiserte som kronisk giftige, kategori 3 (H412) og i visse tilfelle, særleg når det gjeld 

oppvaskmiddel, som kronisk giftige, kategori 2 (H411), og difor er det forbode å nytte dei i produkt som ber EU-

miljømerket. Med dei noverande miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel, tekstil-

vaskemiddel, handoppvaskmiddel, allreingjeringsmiddel og sanitærreingjeringsmiddel, maskinoppvaskmiddel til 

industri- og institusjonsbruk og tekstilvaskemiddel til industri- og institusjonsbruk vert det difor vanskeleg for desse 

produkta å svare til dei beste 10-20 prosent beste vaske- og reingjeringsmidla som finst tilgjengelege på unions-

marknaden med omsyn til miljøprestasjonen deira gjennom heile livssyklusen, ettersom det ikkje er stadfesta at 

alternative overflateaktive stoff er tilgjengelege. Teksta om vurdering og kontroll er ajourført for å gje søkjarar rettleiing 

om korleis dei skal dokumentere at det nye kravet er oppfylt. 

3)  Følgjene av å innføre nye klassifiseringskriterium var ikkje kjende ved revisjonen av dei kriteria for tildeling av  

EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel, tekstilvaskemiddel, handoppvaskmiddel, allreingjeringsmiddel og sanitær-

reingjeringsmiddel som er fastsette i avgjerd 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU og 2011/383/EU, og heller 

ikkje ved utarbeidinga av kriterium for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel til industri- og institu-

sjonsbruk og tekstilvaskemiddel til industri- og institusjonsbruk eller ved vurderinga av dei unntaka for overflateaktive 

stoff som er oppførte i avgjerd 2012/720/EU og 2012/721/EU. 

4)  Denne endringa skal nyttast med tilbakeverkande kraft frå 1. desember 2012, for å sikre kontinuitet i den bindande 

verknaden av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel, tekstilvaskemiddel, handoppvask-

middel, allreingjeringsmiddel og sanitærreingjeringsmiddel, maskinoppvaskmiddel til industri- og institusjonsbruk og 

tekstilvaskemiddel til industri- og institusjonsbruk. 

5)  Avgjerd 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU bør difor endrast. 

6)  Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegget til avgjerd 2011/263/EU vert endra i samsvar med vedlegg I til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Vedlegget til avgjerd 2011/264/EU vert endra i samsvar med vedlegg II til denne avgjerda. 

Artikkel 3 

Vedlegget til avgjerd 2011/382/EU vert endra i samsvar med vedlegg III til denne avgjerda. 

Artikkel 4 

Vedlegget til avgjerd 2011/383/EU vert endra i samsvar med vedlegg IV til denne avgjerda. 

Artikkel 5 

Vedlegget til avgjerd 2012/720/EU vert endra i samsvar med vedlegg V til denne avgjerda. 
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Artikkel 6 

Vedlegget til avgjerd 2012/721/EU vert endra i samsvar med vedlegg VI til denne avgjerda. 

Artikkel 7 

Denne avgjerda skal nyttast frå 1. desember 2012 med omsyn til stoff. 

Artikkel 8 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 28. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegget til avgjerd 2011/263/EU vert det gjort følgjande endringar: 

1) I kriterium 2 bokstav b) femte leddet skal tabellen over unntak lyde: 

«Subtilisin H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

Overflateaktive stoff i samla konsentra-

sjonar i sluttproduktet på under 25 % 

H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

Overflateaktive stoff i samla konsentra-

sjonar i sluttproduktet på under 25 %(*) 

H412: Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

Biocid som vert nytta til 

konservering(**) 

H410: Svært giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn R50-53 

H411: Giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn R51-53 

H412: Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

Duftstoff H412: Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

Enzym(***) H334: Kan gje allergi- eller astmasymptom eller 

pustevanskar ved innanding 

R42 

H317: Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon R43 

NTA som ureinske i MGDA og 

GLDA(****) 

H351: Mistenkt for å kunne føre til kreft R40 

(*) Dette unntaket skal nyttast på det vilkåret at dei er lett nedbrytelege og har evne til anaerob nedbryting. 

(**) Som nemnt i kriterium 2 bokstav e). Dette unntaket skal nyttast på det vilkåret at bioakkumuleringspotensialet til biocida er 

kjenneteikna ved ein log Pow-verdi (fordelingskoeffisienten oktanol/vatn) < 3,0 eller ein biokonsentrasjonsfaktor (BCF)  

≤ 100, fastsett ved forsøk. 

(***) Medrekna stabilisatorar og andre hjelpestoff i stoffblandingane. 

(****) I konsentrasjonar under 1,0 % i råmaterialet, så lenge den samla konsentrasjonen i sluttproduktet er lågare enn 0,10 %.» 

2) I kriterium 2 bokstav b) vert følgjande avsnitt sett inn i teksta om Vurdering og kontroll: 

 «For overflateaktive stoff som er omfatta av unntak og som oppfyller kriteria for klassifisering i fareklasse H412, skal 

søkjaren leggje fram dokumentasjon over evna deira til nedbryting, med tilvising til DID-lista. For overflateaktive stoff som 

ikkje er oppførte i DID-lista, skal det visast til relevante opplysningar frå litteraturen eller frå andre kjelder, eller til 

relevante prøvingsresultat, slik det er gjort greie for i tillegg I.» 

 _____  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/1093 

 

VEDLEGG II 

I vedlegget til avgjerd 2011/264/EU vert det gjort følgjande endringar: 

1) I kriterium 4 bokstav b) femte leddet skal tabellen over unntak lyde: 

«Subtilisin H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

Overflateaktive stoff i samla konsentra-

sjonar i sluttproduktet på under 25 % 

H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

Overflateaktive stoff i samla konsentra-

sjonar i sluttproduktet på under 25 %(*) 

H412: Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

Biocid som vert nytta til 

konservering(**) 

H410: Svært giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn R50-53 

H411: Giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn R51-53 

H412: Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

Duftstoff H412: Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

Enzym(***) H334: Kan gje allergi- eller astmasymptom eller 

pustevanskar ved innanding 

R42 

H317: Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon R43 

Bleikjemiddelkatalysatorar(***) H334: Kan gje allergi- eller astmasymptom eller 

pustevanskar ved innanding 

R42 

H317: Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon R43 

NTA som ureinske i MGDA og 

GLDA(****) 

H351: Mistenkt for å kunne føre til kreft R40 

Optiske kvitgjeringsmiddel (berre for 

storvaskemiddel) 

H413: Kan føre til skadelege langtidsverknader for liv i vatn R53 

(*) Dette unntaket skal nyttast på det vilkåret at dei er lett nedbrytelege og har evne til anaerob nedbryting. 

(**) Som nemnt i kriterium 4 bokstav e). Dette unntaket skal nyttast på det vilkåret at bioakkumuleringspotensialet til biocida er 

kjenneteikna ved ein log Pow-verdi (fordelingskoeffisienten oktanol/vatn) < 3,0 eller ein biokonsentrasjonsfaktor (BCF)  

≤ 100, fastsett ved forsøk. 

(***) Medrekna stabilisatorar og andre hjelpestoff i stoffblandingane. 

(****) I konsentrasjonar under 1,0 % i råmaterialet, så lenge den samla konsentrasjonen i sluttproduktet er lågare enn 0,10 %.» 

2) I kriterium 4 bokstav b) vert følgjande avsnitt sett inn i teksta om Vurdering og kontroll: 

 «For overflateaktive stoff som er omfatta av unntak og som oppfyller kriteria for klassifisering i fareklasse H412, skal 

søkjaren leggje fram dokumentasjon over evna deira til nedbryting, med tilvising til DID-lista. For overflateaktive stoff som 

ikkje er oppførte i DID-lista, skal det visast til relevante opplysningar frå litteraturen eller frå andre kjelder, eller til 

relevante prøvingsresultat, slik det er gjort greie for i tillegg I.» 

 _____  
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VEDLEGG III 

I vedlegget til avgjerd 2011/382/EU vert det gjort følgjande endringar: 

1) I kriterium 3 bokstav c) fjerde leddet skal tabellen over unntak lyde: 

«Overflateaktive stoffer i samlede 

konsentrasjoner i sluttproduktet på under 

25 %(*) 

H400: Svært giftig for liv i vann R50 

Overflateaktive stoffer i samlede 

konsentrasjoner i sluttproduktet på under 

25 %(**) 

H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann R52-53 

Overflateaktive stoffer i samlede 

konsentrasjoner i sluttproduktet på under 

2,5 %(**) 

H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R51-53 

Duftstoffer H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vatn R52-53 

Enzymer(***) H334: Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller 

pustevansker ved innånding 

R42 

H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon R43 

NTA som urenhet i MGDA og 

GLDA(****) 

H351: Mistenkes for å kunne forårsake kreft R40» 

(*) Prosenttallet skal divideres med M-faktoren fastsatt i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. 

(**) Dette unntaket gjelder forutsatt at de er lett nedbrytbare og har evne til anaerob nedbryting. 

(***) Herunder stabilisatorer og andre hjelpestoffer i stoffblandingene. 

(****) I konsentrasjoner under 1,0 % i råmaterialet, så lenge den samlede konsentrasjonen i sluttproduktet er lavere enn 0,10 %.» 

2) I kriterium 3 bokstav c) vert følgjande avsnitt sett inn i teksta om Vurdering og kontroll: 

 «For overflateaktive stoffer som er omfattet av unntak og som oppfyller kriteriene for klassifisering i fareklasse H412 

og/eller H411, skal søkeren framlegge dokumentasjon over nedbrytbarheten deres, med henvisning til DID-listen. For 

overflateaktive stoffer som ikke er oppført i DID-listen, skal det vises til relevante opplysninger fra litteraturen eller fra 

andre kilder, eller til relevante prøvingsresultater, som omtalt i tillegg I.» 

 _____  
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VEDLEGG IV 

I vedlegget til avgjerd 2011/383/EU vert det gjort følgjande endringar: 

1) I kriterium 3 bokstav c) fjerde leddet skal tabellen over unntak lyde: 

«Overflateaktive stoffer i samlede 

konsentrasjoner i sluttproduktet på under 

25 %(*) 

H400: Svært giftig for liv i vann R50 

Overflateaktive stoffer i samlede 

konsentrasjoner i sluttproduktet på under 

25 %(**) 

H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann R52-53 

Duftstoffer H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann R52-53 

Enzymer(***) H334: Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller 

pustevansker ved innånding 

R42 

H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon R43 

NTA som urenhet i MGDA og 

GLDA(****) 

H351: Mistenkes for å kunne forårsake kreft R40 

(*) Prosenttallet skal divideres med M-faktoren fastsatt i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. 

(**) Dette unntaket gjelder forutsatt at de er lett nedbrytbare og har evne til anaerob nedbryting. 

(***) Herunder stabilisatorer og andre hjelpestoffer i stoffblandingene. 

(****) I konsentrasjoner under 1,0 % i råmaterialet, så lenge den samlede konsentrasjonen i sluttproduktet er lavere enn 0,10 %.» 

2) I kriterium 3 bokstav c) vert følgjande avsnitt sett inn i teksta om Vurdering og kontroll: 

 «For overflateaktive stoffer som er omfattet av unntak og som oppfyller kriteriene for klassifisering i fareklasse H412, skal 

søkeren framlegge dokumentasjon over nedbrytbarheten deres, med henvisning til DID-listen. For overflateaktive stoffer 

som ikke er oppført i DID-listen, skal det vises til relevante opplysninger fra litteraturen eller fra andre kilder, eller til 

relevante prøvingsresultater, som omtalt i tillegg I.» 

 _____  
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VEDLEGG V 

I vedlegget til avgjerd 2012/720/EU vert det gjort følgjande endringar: 

1) I kriterium 3 bokstav b) sjette leddet skal tabellen over unntak lyde: 

«Overflateaktive stoff i samla konsentra-

sjonar i sluttproduktet på under 15 % 

H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

Overflateaktive stoff i samla konsentra-

sjonar i sluttproduktet på under 25 % 

H412: Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

Biocid som vert nytta til konservering(*) 

(gjeld berre væsker med pH mellom 2 og 

12 og høgst 0,10 vektprosent aktivt 

materiale) 

H331 Giftig ved innanding R23 

H334: Kan gje allergi- eller astmasymptom eller 

pustevanskar ved innanding 

R42 

H317: Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon R43 

H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

Enzym(**) H334: Kan gje allergi- eller astmasymptom eller 

pustevanskar ved innanding 

R42 

H317: Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon R43 

H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

NTA som ureinske i MGDA og 

GLDA(***) 

H351: Mistenkt for å kunne føre til kreft R40 

(*) Unntaket gjeld berre kriterium 3 bokstav b). Biocid skal oppfylle kriterium 3 bokstav d). 

(**) Medrekna stabilisatorar og andre hjelpestoff i stoffblandingane. 

(***) I konsentrasjonar under 1,0 % i råmaterialet, så lenge den samla konsentrasjonen i sluttproduktet er lågare enn 0,10 %.» 

2) I kriterium 3 bokstav b) vert følgjande avsnitt sett inn i teksta om Vurdering og kontroll: 

 «For overflateaktive stoff som er omfatta av unntak og som oppfyller kriteria for klassifisering i fareklasse H412, skal 

søkjaren leggje fram dokumentasjon over evna deira til nedbryting, med tilvising til DID-lista. For overflateaktive stoff som 

ikkje er oppførte i DID-lista, skal det visast til relevante opplysningar frå litteraturen eller frå andre kjelder, eller til 

relevante prøvingsresultat, slik det er gjort greie for i tillegg I.» 

 __________  
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VEDLEGG VI 

I vedlegget til avgjerd 2012/721/EU vert det gjort følgjande endringar: 

1) I kriterium 4 bokstav b) sjette leddet skal tabellen over unntak lyde: 

«Overflateaktive stoff i samla konsentra-

sjonar i sluttproduktet på under 20 % 

H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

Overflateaktive stoff i samla konsentrasjonar 

i sluttproduktet på under 25 %(*) 

H412: Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

Biocid som vert nytta til konservering(**) 

(gjeld berre væsker med pH mellom 2 og 12 

og høgst 0,10 vektprosent aktivt materiale) 

H331 Giftig ved innanding R23 

H334: Kan gje allergi- eller astmasymptom eller 

pustevanskar ved innanding 

R42 

H317: Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon R43 

H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

Enzym(***) H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

H334: Kan gje allergi- eller astmasymptom eller 

pustevanskar ved innanding 

R42 

H317: Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon R43 

Bleikjemiddelkatalysatorar(***) H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

NTA som ureinske i MGDA og 

GLDA(****) 

H351: Mistenkt for å kunne føre til kreft R40 

(*) Dette unntaket skal nyttast på det vilkåret at dei overflateaktive stoffa oppfyller kriterium 3 bokstav a) og har evne til anaerob 

nedbryting. 

(**) Unntaket gjeld berre kriterium 4 bokstav b). Biocid skal oppfylle kriterium 4 bokstav e). 

(***) Medrekna stabilisatorar og andre hjelpestoff i stoffblandingane. 

(****) I konsentrasjonar under 1,0 % i råmaterialet, så lenge den samla konsentrasjonen i sluttproduktet er lågare enn 0,10 %.» 

2) I kriterium 4 bokstav b) vert følgjande avsnitt sett inn i teksta om Vurdering og kontroll: 

 «For overflateaktive stoff som er omfatta av unntak og som oppfyller kriteria for klassifisering i fareklasse H412, skal 

søkjaren leggje fram dokumentasjon over evna deira til nedbryting, med tilvising til DID-lista. For overflateaktive stoff som 

ikkje er oppførte i DID-lista, skal det visast til relevante opplysningar frå litteraturen eller frå andre kjelder, eller til 

relevante prøvingsresultat, slik det er gjort greie for i tillegg I.» 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 28. mai 2014 

om fastsettelse av kriterier for tildeling av EU-miljømerket til vannbaserte varmeanlegg 

(meddelt under nummer K(2014) 3452) 

(2014/314/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildeles produkter som har redusert miljøvirkning 

gjennom hele sin livssyklus. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal det fastsettes særlige kriterier for EU-miljømerket for hver produktgruppe. 

3)  Kommisjonen har utarbeidet en foreløpig rapport om de tekniske, miljømessige, økonomiske og rettslige aspektene ved 

produktgruppen «vannbaserte varmeanlegg» av den typen som vanligvis brukes i Unionen, og gjort den offentlig 

tilgjengelig med henblikk på kommentarer. Undersøkelsen som denne rapporten bygger på (heretter kalt «under-

søkelsen»), er utarbeidet sammen med interessenter og berørte parter fra Unionen og tredjestater. 

4)  Resultatene av undersøkelsen, som er presentert i den foreløpige rapporten, viser at energiforbruket i driftsfasen utgjør 

størstedelen av vannbaserte varmeanleggs samlede miljøvirkning. Derfor bør bruken av energieffektive vannbaserte 

varmeanlegg med lave klimagassutslipp fremmes, og i tillegg bør varmeanlegg som bruker teknologier som er mer 

miljøvennlige og som har vist seg å være trygge for forbrukerne, støttes. 

5)  Det bør derfor fastsettes kriterier for EU-miljømerket for produktgruppen «vannbaserte varmeanlegg». 

6)  Kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll bør gjelde i fire år fra den datoen denne beslutning treffes. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Produktgruppen «vannbaserte varmeanlegg» skal omfatte produkter som brukes til å produsere varme, og som inngår i et 

vannbasert sentralvarmeanlegg der det oppvarmede vannet distribueres ved hjelp av sirkulasjonspumper og varmeavgivere med 

henblikk på å oppnå og holde innetemperaturen i et lukket rom på et ønsket nivå, for eksempel en bygning, en bolig eller et 

rom. Varmegeneratoren produserer varme ved hjelp av én eller flere av følgende prosesser og teknologier: 

a)  Forbrenning av gassformig, flytende eller fast fossilt brensel. 

b)  Forbrenning av gassformig, flytende eller fast biomasse. 

c)  Utnyttelse av jouleeffekten i elektriske motstandsvarmeelementer.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 3.6.2014, s. 83, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016,  

s. 74. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

2019/EØS/77/67 
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d)  Oppsamling av omgivelsesvarme fra luft-, vann- eller jordkilde og/eller spillvarme. 

e)  Elektrisitets- og varmeproduksjon (samtidig produksjon av varme og elektrisitet i én prosess). 

f)  Solenergi (som tillegg). 

2.  Vannbaserte varmeanlegg skal ha en varmeeffekt på opp til 400 kW. 

3.  Produktgruppen omfatter også anlegg for rom- og tappevannoppvarming, forutsatt at deres hovedfunksjon er romopp-

varming. 

4.  Produktgruppen omfatter ikke følgende produkter: 

a)  Varmeanlegg som har som hovedfunksjon å levere varmt drikkevann eller vann for sanitær bruk. 

b)  Varmeanlegg for oppvarming og distribusjon av gassformige varmeoverføringsmedier, for eksempel damp eller luft. 

c)  Romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon med høyeste elektriske kapasitet på minst 50 kW. 

d)  Anlegg for romoppvarming som kombinerer både indirekte oppvarming, ved bruk av et vannbasert sentralvarmeanlegg, og 

direkte oppvarming, ved direkte utslipp av varme i rommet der anlegget er installert. 

Artikkel 2 

I denne beslutning menes med 

1. «varmeanlegg» et anlegg for romoppvarming eller et anlegg for rom- og tappevannoppvarming, 

2. «anlegg for romoppvarming» en innretning som 

a)  leverer varme til et vannbasert sentralvarmeanlegg med henblikk på å oppnå og holde innetemperaturen i et lukket rom 

på et ønsket nivå, for eksempel en bygning, en bolig eller et rom, og 

b)  er utstyrt med én eller flere varmegeneratorer, 

3. «anlegg for rom- og tappevannoppvarming» et vannbasert anlegg for romoppvarming som er utformet for innenfor visse 

tidsrom også å levere varmt drikkevann eller vann for sanitær bruk ved bestemte temperaturnivåer og strømnings-

hastigheter og i bestemte mengder, og som er tilsluttet en ekstern kilde for drikkevann eller vann for sanitær bruk, 

4. «pakke med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning» en pakke som tilbys sluttbrukere, og 

som inneholder ett eller flere anlegg for romoppvarming, kombinert med én eller flere temperaturregulatorer og/eller én 

eller flere solvarmeinnretninger, 

5. «pakke med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning» en pakke som tilbys 

sluttbrukere, og som inneholder ett eller flere anlegg for rom- og tappevannoppvarming, kombinert med én eller flere 

temperaturregulatorer og/eller én eller flere solvarmeinnretninger, 

6. «solvarmeinnretning» et rent solvarmesystem, en solfanger, en soloppvarmet varmtvannsbeholder eller en pumpe i 

solfangerkretsen som bringes i omsetning separat, 

7. «vannbasert sentralvarmeanlegg» et anlegg som bruker vann som varmeoverføringsmedium til å distribuere sentralt 

produsert varme til varmeavgivere for romoppvarming av hele eller deler av bygninger, 

8. «varmegenerator» den delen av et varmeanlegg som produserer varme ved hjelp av én eller flere av følgende prosesser: 

a)  Forbrenning av fossilt brensel og/eller biomassebrensel. 

b)  Utnyttelse av jouleeffekten i elektriske motstandsvarmeelementer. 

c)  Oppsamling av omgivelsesvarme fra luft-, vann- eller jordkilde og/eller spillvarme. 

9. «gassfyrt varmeanlegg» et anlegg for romoppvarming eller et anlegg for rom- og tappevannoppvarming utstyrt med én 

eller flere varmegeneratorer som drives med gassformig brensel av fossil opprinnelse eller gassformig biomassebrensel, 

10. «varmeanlegg fyrt med flytende brensel» et anlegg for romoppvarming eller et anlegg for rom- og tappevannoppvarming 

utstyrt med én eller flere varmegeneratorer som drives med flytende brensel av fossil opprinnelse eller flytende 

biomassebrensel, 

11. «varmeanlegg fyrt med fast brensel» et anlegg for romoppvarming eller et anlegg for rom- og tappevannoppvarming 

utstyrt med én eller flere varmegeneratorer som drives med fast brensel av fossil opprinnelse eller fast biomassebrensel,  
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12. «romoppvarmingsanlegg med kjel» et anlegg for romoppvarming som produserer varme ved forbrenning av fossilt brensel 

og/eller biomassebrensel, og/eller ved utnyttelse av jouleeffekten i elektriske motstandsvarmeelementer, 

13. «romoppvarmingsanlegg med gassfyrt kjel» et romoppvarmingsanlegg med kjel utstyrt med én eller flere varmegenera-

torer som drives ved forbrenning av gassformig brensel av fossil opprinnelse eller gassformig biomassebrensel, 

14. «romoppvarmingsanlegg med kjel fyrt med flytende brensel» et romoppvarmingsanlegg med kjel utstyrt med én eller flere 

varmegeneratorer som drives ved forbrenning av flytende brensel av fossil opprinnelse eller flytende biomassebrensel, 

15. «romoppvarmingsanlegg med kjel fyrt med fast brensel» et romoppvarmingsanlegg med kjel utstyrt med én eller flere 

varmegeneratorer som drives ved forbrenning av fast brensel av fossil opprinnelse eller fast biomassebrensel, 

16. «romoppvarmingsanlegg med kjel fyrt med fast biomassebrensel» et romoppvarmingsanlegg med kjel utstyrt med én eller 

flere varmegeneratorer som drives ved forbrenning av fast biomassebrensel, 

17. «romoppvarmingsanlegg med elektrisk kjel» et romoppvarmingsanlegg med kjel som produserer varme bare ved 

utnyttelse av jouleeffekten i elektriske motstandsvarmeelementer, 

18. «anlegg for rom- og tappevannoppvarming med elektrisk kjel» et anlegg for rom- og tappevannoppvarming med kjel som 

produserer varme bare ved utnyttelse av jouleeffekten i elektriske motstandsvarmeelementer, 

19. «romoppvarmingsanlegg med varmepumpe» et anlegg for romoppvarming som produserer varme ved hjelp av omgi-

velsesvarme fra en luft-, vann- eller jordkilde og/eller spillvarme; et romoppvarmingsanlegg med varmepumpe kan være 

utstyrt med ett eller flere supplerende varmeanlegg som utnytter jouleeffekten i elektriske motstandsvarmeelementer eller 

forbrenningen av fossilt brensel og/eller biomassebrensel, 

20. «anlegg for rom- og tappevannoppvarming med varmepumpe» et romoppvarmingsanlegg med varmepumpe som er 

utformet for innenfor visse tidsrom også å levere varmt drikkevann eller vann for sanitær bruk ved bestemte tempera-

turnivåer og strømningshastigheter og i bestemte mengder, og som er tilsluttet en ekstern kilde for drikkevann eller vann 

for sanitær bruk, 

21. «brenselfyrt varmeanlegg med varmepumpe» et varmeanlegg med varmepumpe utstyrt med én eller flere varme-

generatorer som drives med gassformig eller flytende brensel av fossil opprinnelse eller gassformig eller flytende 

biomassebrensel, 

22. «varmeanlegg med elektrisk varmepumpe» et varmeanlegg med varmepumpe utstyrt med én eller flere varmegeneratorer 

som drives med elektrisk kraft, 

23. «romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon» et anlegg for romoppvarming som produserer varme og 

elektrisitet samtidig i én prosess, 

24. «temperaturregulator» det utstyret som danner grensesnitt mot sluttbrukeren når det gjelder verdier og tidsinnstillinger for 

ønsket innetemperatur, og som sender relevante data, som faktisk inne- og/eller utetemperatur, til et grensesnitt på 

varmeanlegget, for eksempel prosessorenheten, og dermed bidrar til å regulere innetemperaturen, 

25. «sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming» (ηs) forholdet mellom romoppvarmingsbehovet i en bestemt 

oppvarmingssesong som dekkes av et varmeanlegg, og det årlige energiforbruket som kreves for å dekke dette behovet, 

uttrykt i %, 

26. «energieffektivitet ved vannoppvarming» (ηwh) forholdet mellom den nyttbare energien i drikkevann eller vann for sanitær 

bruk som leveres av et anlegg for rom- og tappevannoppvarming, og den energien som kreves for å produsere den,  

uttrykt i %, 

27. «nominell varmeytelse» den angitte varmeytelsen for et varmeanlegg ved romoppvarming og eventuelt vannoppvarming 

ved standard driftsforhold, uttrykt i kW; for romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og anlegg for rom- og tappevann-

oppvarming med varmepumpe skal standard driftsforhold ved fastsettelse av nominell varmeytelse være de dimen-

sjonerende referansevilkårene som er angitt i kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2013(1), 

28. «standard driftsforhold» driftsforholdene for varmeanlegg ved gjennomsnittlige klimaforhold som brukes for å fastsette 

nominell varmeytelse, sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming, energieffektivitet ved vannoppvarming, 

lydeffektnivå og utslipp av nitrogenoksid (NOx), karbonmonoksid (CO), organisk karbon i gassform (OGC) og partikler, 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2013 av 2. august 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med 

hensyn til krav til miljøvennlig utforming av anlegg for romoppvarming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming (EUT L 239 av 

6.9.2013, s. 136). 
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29. «gjennomsnittlige klimaforhold» temperaturforholdene i byen Strasbourg, 

30. «sesongavhengige utslipp fra romoppvarming» 

— for automatisk fyrte kjeler med fast brensel, et veid gjennomsnitt av utslippene ved nominell varmeytelse og 

utslippene ved 30 % av nominell varmeytelse, uttrykt i mg/m3, 

— for manuelt fyrte kjeler med fast brensel som kan kjøres ved 50 % av nominell varmeytelse i kontinuerlig drift, et veid 

gjennomsnitt av utslippene ved nominell varmeytelse og utslippene ved 50 % av nominell varmeytelse, uttrykt i 

mg/m3, 

— for manuelt fyrte kjeler med fast brensel som ikke kan kjøres ved 50 % eller mindre av nominell varmeytelse i 

kontinuerlig drift, utslippene ved nominell varmeytelse, uttrykt i mg/m3, 

— for romoppvarmingsanlegg fyrt med fast brensel med elektrisitets- og varmeproduksjon, utslippene ved nominell 

varmeytelse, uttrykt i mg/m3, 

31. «potensial for global oppvarming» potensialet for global oppvarming som definert i artikkel 2 nr. 4 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 842/2006(1), 

32. «Nm3» normalkubikkmeter (ved 101,325 kPa, 273,15 K). 

Artikkel 3 

Kriteriene for tildeling av EU-miljømerket for et produkt i produktgruppen «vannbaserte varmeanlegg» som definert i artikkel 1 

i denne beslutning, og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll, er fastsatt i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 4 

Kriteriene for produktgruppen «vannbaserte varmeanlegg» og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll fastsatt i 

vedlegget, skal gjelde i fire år fra den datoen denne beslutning treffes. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen «vannbaserte varmeanlegg» kodenummeret «045». 

Artikkel 6 

1.  Søknader om tildeling av EU-miljømerket til varmepumper som leverer varme til et vannbasert sentralvarmeanlegg og 

tilhører produktgruppen «elektriske, gassdrevne eller gassabsorpsjonsdrevne varmepumper», som inngis innen to måneder fra 

den datoen denne beslutning treffes, kan enten baseres på kriteriene i kommisjonsvedtak 2007/742/EF(2) eller kriteriene i denne 

beslutning. Søknadene skal vurderes ut fra de kriterier som ligger til grunn for søknaden. 

2.  EU-miljømerkelisenser som tildeles varmepumper som leverer varme til et vannbasert sentralvarmeanlegg i samsvar med 

kriteriene fastsatt i vedtak 2007/742/EF, kan benyttes i 12 måneder fra den datoen denne beslutning treffes. 

Artikkel 7 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 28. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006 av 17. mai 2006 om visse fluorholdige klimagasser (EUT L 161 av 14.6.2006,  

s. 1). 

(2) Kommisjonsvedtak 2007/742/EF av 9. november 2007 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til elektriske, 

gassdrivne eller gassabsorpsjonsdrivne varmepumper (EUT L 301 av 20.11.2007, s. 14). 
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VEDLEGG 

KRITERIER FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET OG KRAV TIL VURDERING 

Det fastsettes kriterier for tildeling av EU-miljømerket til vannbaserte varmeanlegg for følgende aspekter: 

1.  Minste energieffektivitet 

a)  Minste sesongavhengige energieffektivitet ved romoppvarming 

b)  Minste energieffektivitet ved vannoppvarming 

2.  Utslippsgrenser for klimagasser 

3.  Kjølemiddel og kjølebærer 

4.  Utslippsgrenser for nitrogenoksid (NOx) 

5.  Utslippsgrenser for karbonmonoksid (CO) 

6.  Utslippsgrenser for organisk karbon i gassform (OGC) 

7.  Utslippsgrenser for partikler (PM) 

8.  Utslippsgrenser for støy 

9.  Farlige stoffer og stoffblandinger 

10.  Stoffer oppført i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1). 

11. Plastdeler 

12.  Produktutforming med henblikk på holdbarhet 

13. Monteringsanvisning og brukeropplysninger 

14.  Opplysninger på EU-miljømerket 

Tabell 1 viser hvilke kriterier som skal anvendes på de ulike typene varmegeneratorer. Dersom det gjelder en pakke med 

anlegg for romoppvarming, skal den oppfylle alle kriteriene som gjelder for hver type varmegenerator som inngår i pakken. 

Disse kriteriene, som for pakkene med anlegg for romoppvarming støttes med en spesifikk metode, får anvendelse på pakken i 

sin helhet. 

De særlige kravene til vurdering og kontroll er angitt for hvert kriterium. 

Når søkeren skal legge fram erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet som viser at kriteriene er 

oppfylt, kan disse komme fra søkeren selv og/eller fra dennes leverandør. 

Dersom det er mulig, skal prøvingen utføres av laboratorier som oppfyller de alminnelige kravene i europeisk standard EN 

ISO 17025 eller tilsvarende. 

Med mindre annet er angitt, skal prøvingsmetodene for hvert kriterium være de som er beskrevet i de relevante standardene som 

angitt i tabell 2 og tabell 3 (dersom det er relevant). Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt 

for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene godtas som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Metoden for beregning av sesongavhengige utslipp fra romoppvarming er angitt i tabell 4. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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Tabell 1 

Anvendelse av kriteriene for de ulike typene varmegeneratorer 

Type varmegenerator 

Kriterier 

Varme-

anlegg med 

gassfyrt kjel 

Varme-

anlegg med 

kjel fyrt 

med 

flytende 

brensel 

Varme-

anlegg med 

kjel fyrt 

med fast 

brensel 

Varme-

anlegg med 

elektrisk 

kjel 

Brenselfyrte 

varme-

anlegg med 

varme-

pumpe 

Varme-

anlegg med 

elektrisk 

varme-

pumpe 

Romopp-

varmings-

anlegg med 

elektrisitets- 

og varme-

produksjon 

1 a)  — Minste sesongavhengige 
energieffektivitet ved romopp-
varming 

x x x x x x x 

1 b)  — Minste energieffektivitet 
ved vannoppvarming (gjelder 
bare for anlegg for rom- og 
tappevannoppvarming) 

x x  x x x x 

2  — Utslippsgrenser for klimagasser x x x x x x x 

3  — Kjølemiddel og kjølebærer     x x  

4  — Utslippsgrenser for nitrogen-
oksid (NOx) 

x x x  x  x 

5  — Utslippsgrenser for karbon-
monoksid (CO) 

x x x  x  x 

6  — Utslippsgrenser for organisk 
karbon (OGC) 

  x     

7  — Utslippsgrenser for partikler 
(PM) 

 x x    x 

8  — Utslippsgrenser for støy     x x x 

9  — Farlige stoffer og materialer x x x x x x x 

10  — Stoffer oppført i samsvar med 
artikkel 59 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 1907/2006 

x x x x x x x 

11  — Plastdeler x x x x x x x 

12  — Produktutforming med 
henblikk på holdbarhet 

x x x x x x x 

13  — Monteringsanvisning og bru-
keropplysninger 

x x x x x x x 

14  — Opplysninger på EU-miljø-
merket 

x x x x x x x 

  



Nr. 77/1104 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Tabell 2 

Relevante standarder for prøvingsmetoder 

Nummer Tittel 

Varmeanlegg med gassfyrt kjel 

EN 676 Automatiske viftebrennere for gassformig brensel 

EN 15502-1 Gassfyrte varmekjeler – Del 1: Generelle krav og prøvinger 

Varmeanlegg med kjel fyrt med flytende brensel 

EN 267 Automatiske viftebrennere for flytende brennstoff 

EN 303-1 Varmekjeler – Del 1: Varmekjeler med viftebrennere – Terminologi, alminnelige krav, prøving og 

merking 

EN 303-2 Varmekjeler – Del 2: Varmekjeler med viftebrennere – Spesielle krav for kjeler med oljeforstøvnings-

brennere 

EN 303-4 Varmekjeler – Del 4: Varmekjeler med viftebrennere – Spesielle krav for varmekjeler som har 

oljebrenner med vifte, en varmeavgivelse på opptil 70 kW og et største driftstrykk på 3 bar – 

Terminologi, spesielle krav, prøving og merking 

EN 304 Varmekjeler – Regler for prøving av varmekjeler med oljeforstøvningsbrennere 

Varmeanlegg med kjel fyrt med fast brensel 

EN 303-5 Varmekjeler – Del 5: Varmekjeler for fast brensel, manuell og automatisk påfylling, nominell varme-

avgivelse opptil 500 kW – Terminologi, krav, prøving og merking 

EN 14918 Fast biobrensel – Bestemmelse av brennverdi 

Varmeanlegg med elektrisk kjel 

EN 60335-2-35 Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater – Del 2-35: Spesielle sikkerhetskrav til gjennom-

strømnings-vannvarmere 

Brenselfyrte varmeanlegg med varmepumpe 

EN 12309-serien Gassfyrte absorpsjons- og adsorpsjonsklimaanlegg og/eller varmepumper med en netto varmetilførsel 

ikke over 70 kW 

DIN 4702, del 8 Central heating boiler; determination of the standard efficiency and the standard emissivity 

Varmeanlegg med elektrisk varmepumpe 

EN 14511-serien Klimaaggregater, væskekjøleaggregater og varmepumper med elektrisk drevne kompressorer for 

oppvarming og avkjøling av rom 

EN 14825 Klimaaggregater, væskekjøleaggregater og varmepumper med elektrisk drevne kompressorer for 

oppvarming og avkjøling av rom – Prøving og bestemmelse av ytelse ved dellastforhold og beregning 

av sesongytelse 
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Nummer Tittel 

Romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon 

EN 50465 Gas appliances — Fuel cell gas heating appliances — Fuel cell gas heating appliance of nominal heat 

input inferior or equal to 70 kW1 

ISO 3046-1 Reciprocating internal combustion engines — Performance — Part 1: Declarations of power, fuel and 

lubricating oil consumptions, and test methods — Additional requirements for engines for general use 

(1) En ajourført utgave av standarden forventes også å omfatte romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon (se Draft prEN 

50465:2011 Gas appliances — Combined Heat and Power appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kW). 

Tabell 3 

Andre relevante standarder for prøvingsmetoder med hensyn til utslipp til atmosfæren 

Nummer Tittel 

Utslipp av nitrogenoksid 

EN 14792 Utslipp fra stasjonære kilder – Bestemmelse av massekonsentrasjon av nitrogenoksid (NOx) – 

Referansemetode: Kjemiluminescence 

Utslipp av karbonmonoksid 

EN 15058 Utslipp fra stasjonære kilder – Referansemetode for bestemmelse av karbonmonoksid (CO) i utslipp med 

ikke-dispersiv infrarød adsorpsjonsmetode 

Utslipp av organisk karbon i gassform 

EN 12619 Utslipp fra stasjonære kilder – Bestemmelse av massekonsentrasjonen av totalt organisk karbon i 

gassform ved lave konsentrasjoner i røykgass – Kontinuerlig flammeioniseringsdetektor-metode 

Utslipp av partikler 

EN 13284-1 Utslipp fra stasjonære kilder – Bestemmelse av lave støvkonsentrasjoner – Del 1: Manuell gravimetrisk 

metode 

Støyutslipp 

EN ISO 3744 Akustikk – Bestemmelse av lydeffektnivåer og lydenerginivåer for støykilder basert på måling av 

lydtrykk – Tekniske metoder i et tilnærmet fritt-felt over en reflekterende flate (ISO 3744:2010) 

EN ISO 3746 Akustikk – Bestemmelse av lydeffektnivåer og lydenerginivåer for støykilder basert på måling av 

lydtrykk – Forenklet metode som bruker en omhyllende måleflate over en reflekterende flate (ISO 

3746:2010) 

EN 12102 Klimaanlegg, væskekjøleaggregater, varmepumper og avfuktere med elektrisk drevne kompressorer for 

oppvarming og kjøling – Måling av luftbåren støy – Bestemmelse av lydeffektnivå 

Tabell 4 

Metode for beregning av sesongavhengige utslipp fra romoppvarming 

Type kjel fyrt med fast brensel Formel 

Manuelt fyrte kjeler med fast brensel som kan kjøres ved 50 % av nominell 

varmeytelse i kontinuerlig drift, og automatisk fyrte kjeler med fast brensel 

Es = 0,85 x Es,p + 0,15 x Es,r 
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Type kjel fyrt med fast brensel Formel 

Manuelt fyrte kjeler med fast brensel som ikke kan kjøres ved 50 % eller mindre av 

nominell varmeytelse i kontinuerlig drift, og romoppvarmingsanlegg fyrt med fast 

brensel med elektrisitets- og varmeproduksjon 

Es = Es,r 

der: 

Es er sesongavhengige utslipp fra romoppvarming. 

Es,p er utslippene av henholdsvis partikler, organiske forbindelser i gassform, karbonmonoksid og nitrogenoksider målt ved  

30 % eller 50 % av nominell varmeytelse, alt etter hva som er relevant. 

Es,r er utslippene av henholdsvis partikler, organiske forbindelser i gassform, karbonmonoksid og nitrogenoksider målt ved 

nominell varmeytelse. 

Kriterium 1 – Minste energieffektivitet 

a) — Minste sesongavhengige energieffektivitet ved romoppvarming 

Vannbaserte varmeanlegg skal ha en sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming ηs som ikke er lavere enn 

grenseverdiene angitt i tabell 5. 

Tabell 5 

Minstekrav til sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for ulike typer varmegeneratorer 

Type varmegenerator 
Minste sesongavhengige energieffektivitet ved 

romoppvarming 

Alle varmeanlegg unntatt varmeanlegg med kjel fyrt med 

fast biomassebrensel 

ηs ≥ 98 % 

Varmeanlegg med kjel fyrt med fast biomassebrensel ηs ≥ 79 % 

i)  Sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming skal beregnes i samsvar med framgangsmåtene fastsatt i 

vedlegg III til forordning (EU) nr. 813/2013 og vedlegg VII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 811/2013(1), 

herunder eventuelle harmoniserte standarder hvis referansenumre er offentliggjort for dette formål i Den europeiske 

unions tidende, eller andre pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder som bygger på de nyeste allment anerkjente 

metodene, og som oppfyller vilkårene og de tekniske parametrene fastsatt i vedlegg III til forordning (EU)  

nr. 813/2013. 

ii)  For varmeanlegg med kjel fyrt med fast brensel skal ηs beregnes i samsvar med framgangsmåtene nevnt i i), samtidig 

som det tas hensyn til følgende tilleggskrav: 

a)  Beregningen av ηs skal være basert på brutto brennverdi for det våte brenselet (i levert form), GCVar, som 

korrigerer for brenselets vanninnhold, men som inkluderer den latente varmeenergien i hydrogenet som oksideres 

til vann ved forbrenningen. Prinsippene fastsatt i standarden EN 303-5 skal anvendes for å anslå ηs, men for å 

beregne ηs skal GCVar benyttes i stedet for netto brennverdi for det våte brenselet (i levert form), NCVar. 

b)  For å bestemme brennverdien for fast biomasse skal prinsippene fastsatt i standarden EN 14918 anvendes. 

c)  Brutto brennverdi for det våte brenselet ved konstant volum, GCVar,V, kan beregnes med formelen: 

 GCVar,V = GCVdry,V × (100 – m)/100 [MJ/kg] 

 der: 

 m er det våte brenselets vanninnhold (masseprosent) 

 GCVdry,V er brutto brennverdi for det tørre brenselet (vannfritt) ved konstant volum  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 811/2013 av 18. februar 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med hensyn til energimerking av anlegg for romoppvarming, anlegg for rom- og tappevannoppvarming, pakker med anlegg for romopp-

varming, temperaturregulator og solvarmeinnretning samt pakker med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og 

solvarmeinnretning (EUT L 239 av 6.9.2013, s. 1). 
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d)  Brutto brennverdi for det tørre brenselet ved konstant volum, GCVdry,V, kan beregnes med formelen: 

 GCVdry,V = NCVdry,P + 0,2122 × Hdry + 0,0008 × (Odry + Ndry) [MJ/kg] 

 der: 

 NCVdry,P er det tørre brenselets (herunder aske) netto brennverdi ved konstant trykk 

 Hdry er det tørre brenselets hydrogeninnhold (masseprosent) 

 Odry er det tørre brenselets oksygeninnhold (masseprosent) 

 Ndry er det tørre brenselets nitrogeninnhold (masseprosent) 

e)  Netto brennverdi for det tørre brenselet ved konstant trykk, NCVdry,P, kan beregnes med formelen: 

 NCVdry,P = NCVar,P × 100/(100 — m) + 2,443 × m/(100 — m) [MJ/kg] 

 der: 

 NCVar,P er det våte brenselets netto brennverdi ved konstant trykk 

f)  Det bør anføres at ved å kombinere bokstav c), d) og e) kan GCVar,V beregnes fra NCVar,P med formelen: 

 GCVar,V = NCVar,P + [0,2122 × Hdry + 0,0008 × (Odry + Ndry)] × (100 — m)/100 + 0,02443 × m [MJ/kg] 

Vurder ing og kont ro l l :  

Søkeren skal erklære at produktet oppfyller dette kriteriet, og legge fram resultatene fra prøvinger som er utført i samsvar 

med framgangsmåten for prøving angitt i EN-standardene (herunder eventuelt overgangsmetoder) som gjelder for den 

aktuelle produkttype (se tabell 2). Målingene og beregningene av sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming 

skal utføres ved bruk av metoden for sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming som gjelder for pakker, og i 

samsvar med framgangsmåtene nevnt i i). For varmeanlegg med kjel fyrt med fast brensel skal sesongavhengig 

energieffektivitet ved romoppvarming beregnes i samsvar med ii). 

b) — Minste energieffektivitet ved vannoppvarming 

i)  Energieffektiviteten ved vannoppvarming ηwh for anlegg for rom- og tappevannoppvarming eller pakker med anlegg for 

romoppvarming som inneholder ett eller flere anlegg for rom- og tappevannoppvarming, skal ikke være lavere enn  

65 %. Dette kriteriet får ikke anvendelse på varmeanlegg med kjel fyrt med fast brensel. 

ii)  Energieffektiviteten ved vannoppvarming skal beregnes i samsvar med framgangsmåtene fastsatt i vedlegg III til 

forordning (EU) nr. 813/2013 og vedlegg VII til delegert forordning (EU) nr. 811/2013. 

Vurder ing og kont ro l l :  

Søkeren skal erklære at produktet oppfyller dette kriteriet, og legge fram resultatene fra prøvinger som er utført i samsvar 

med framgangsmåten for prøving angitt i EN-standardene (herunder eventuelt overgangsmetoder) som gjelder for den 

aktuelle produkttype (se tabell 2). Målingene og beregningene skal utføres ved bruk av metoden for energieffektivitet ved 

vannoppvarming som gjelder for pakker, i samsvar med framgangsmåtene nevnt i ii). 

Kriterium 2 — Utslippsgrenser for klimagasser 

Utslipp av klimagasser fra vannbaserte varmeanlegg, uttrykt i gram CO2-ekvivalenter per kWh varmeytelse og beregnet ved 

bruk av TEWI-formlene (TEWI – Total Equivalent Warming Impact) angitt i tabell 7, skal ikke overstige verdiene angitt i 

tabell 6. 

Tabell 6 

Utslippsgrenser for klimagasser for ulike typer varmegeneratorer 

Type varmegenerator Utslippsgrenser for klimagasser 

Alle varmeanlegg, unntatt varmeanlegg med varmepumpe 200 g CO2-ekvivalenter/kWh varmeytelse 

Varmeanlegg med varmepumpe 150 g CO2-ekvivalenter/kWh varmeytelse 
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Utslippene av klimagasser skal beregnes ved bruk av TEWI-formlene i tabell 7 (valg av formel avhenger av hvilken type 

varmegenerator som anvendes). Hver TEWI-formel kan bestå av to deler, én del som utelukkende henger sammen med 

varmeanleggets effektivitet (uttrykt som sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming, ηs) og brenselets karbon-

intensitet (representert ved parameteren β), og den annen del (som bare gjelder for varmeanlegg med varmepumpe) som er 

knyttet til utslippene av klimagass som skyldes lekkasje av kjølemiddel. Utslippene av klimagasser grunnet lekkasje av 

kjølemiddel avhenger av kjølemiddelets potensial for global oppvarming (GWP100) og av lekkasjen av kjølemiddel i bruksfasen 

(uttrykt som årlig lekkasjemengde, ER, i prosent av den samlede massen av kjølemiddel per år) og ved kassering av produktet 

(uttrykt i prosent av den samlede massen av kjølemiddel, α). 

Tabell 7  

TEWI-formler for ulike typer varmegeneratorer 

Type varmegenerator TEWI-formel (g CO2-ekvivalenter/kWh varmeytelse) 

Varmeanlegg med 

kjel  

Varmeanlegg med 

varmepumpe  

Romoppvarmings-

anlegg med 

elektrisitets- og 

varmeproduksjon 

 

Pakke med anlegg for 

romoppvarming 

 

De viktigste parametrene i TEWI-formlene angitt i tabell 7 er beskrevet i tabell 8. 

Tabell 8  

De viktigste parametrene i TEWI-formlene 

Parameter Beskrivelse av parameter Enheter 
Konstant verdi eller fastsettelse av 

parameteren gjennom prøving 

βelec Intensitet i klimagassutslipp for 

elektrisitet 

[g CO2-ekvivalenter/kWhelec] 384 

βfuel Intensitet i klimagassutslipp for 

brensel som brukes av varme-

anlegget 

[g CO2-ekvivalenter/kWh] Se tabell 9 

ηs Sesongavhengig energieffek-

tivitet ved romoppvarming 

[-] Skal prøves og oppgis av søkeren 

(kriterium 1) 

ηs,B Sesongavhengig energieffek-

tivitet ved romoppvarming for 

varmeanleggets kjel ved 

gjennomsnittlige klimaforhold 

[-] Skal prøves og oppgis av 

søkeren; verdien tilsvarer den 

sesongavhengige energieffek-

tiviteten ved romoppvarming for 

pakken minus supplerende 

varmepumpe, i samsvar med det 

som er angitt i produktdatabladet 

for pakken 
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Parameter Beskrivelse av parameter Enheter 
Konstant verdi eller fastsettelse av 

parameteren gjennom prøving 

ηs,HP Sesongavhengig energieffek-

tivitet ved romoppvarming for 

varmeanleggets varmepumpe 

ved gjennomsnittlige klima-

forhold 

[-] Skal prøves og oppgis av 

søkeren; verdien tilsvarer den 

sesongavhengige energieffek-

tiviteten ved romoppvarming for 

den supplerende varmepumpen, i 

samsvar med det som er angitt i 

produktdatabladet for pakken 

ηthermal Termisk virkningsgrad [-] Se tabell 10 

ηel Elektrisk virkningsgrad [-] Se tabell 10 

δ Tilnærmingsverdi [-] = 0 for varmeanlegg med 

elektrisk varmepumpe 

= 1 for brenselfyrt varmeanlegg 

med varmepumpe 

GWP100 Potensial for global oppvarming 

(over en 100-årsperiode) 

[g CO2-ekvivalenter/g kjølemid-

del, over en 100-årsperiode] 

Verdien skal oppgis av søkeren i 

samsvar med kriterium 3 

m Kjølemiddelmasse [g] Skal oppgis av søkeren 

ER Tap av kjølemiddel per år [%/år] Verdien ER = 3,5 %/år skal 

anvendes. 

n Levetid [år] Verdien n = 15 skal anvendes. 

α Tap av kjølemiddel når produk-

tet kasseres (tap ved slutt-

behandling) 

[%] Verdien α = 35 % skal anvendes 

P Dimensjonerende last (kW) Skal oppgis av søkeren 

h Driftstimer ved full last [t/år] 2000 

sHP Andel av den samlede varme-

ytelsen som kommer fra varme-

anleggets varmepumpe 

[-] = (16 — THP)/26 

der THP er temperaturen (°C) ved 

hvilken (den primære) varme-

pumpens virkningsgrad er like 

stor som primærkjelens virknings-

grad. Det antas at kjelen dekker 

varmebehovet under denne tem-

peraturen, og at varmepumpen 

dekker varmebehovet over denne 

temperaturen. 

Tabell 9 viser hvordan parameteren βfuel i TEWI-formlene skal vurderes avhengig av hvilket brensel varmeanlegget bruker. 

Dersom kjelen er utformet for et brensel som ikke er oppført i tabellen, velges den type brensel som ligner mest med hensyn til 

opprinnelse (fossilt eller biomasse) og form (gassformig, flytende eller fast).  
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Tabell 9 

Parameteren βfuel (intensitet i klimagassutslipp) i TEWI-formlene 

Brensel som brukes av varmeanlegget Intensitet i klimagassutslipp Verdi (g CO2-ekvivalenter/kWh) 

Gassformig fossilt brensel βfuel = βgas 202 

Flytende fossilt brensel βfuel = βoil 292 

Fast fossilt brensel βfuel = βcoal 392 

Gassformig biomasse βfuel = βbio-gas 98 

Flytende biomasse βfuel = βbio-oil 149 

Vedkubber βfuel = βbio-log 19 

Treflis βfuel = βbio-chip 16 

Trepelleter βfuel = βbio-pellet 39 

Blanding av fossilt brensel og 

biomasse 

βfuel = veid gjennomsnitt beregnet som 

summen av massefraksjonene for de 

enkelte brensler multiplisert med deres 

respektive parametrer for utslipp av 

klimagasser 

Σ (brensel X % × βfuelX) + (brensel Y % × 

βfuelY) + … (brensel N % × βfuelN) 

Tabell 10 viser hvordan parametrene ηthermal og ηel i TEWI-formelen skal vurderes for romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- 

og varmeproduksjon. 

Tabell 10 

Parametrene ηthermal og ηel i TEWI-formelen for romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon 

Parameter Uttrykkes som 

ηthermal ηthermal= ηs - 2,5 x ηel 

ηel For romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon som ikke er utstyrt med sup-

plerende varmeanlegg 

ηel = ηel,CHP100 + Sup0 

For romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon som er utstyrt med supplerende 

varmeanlegg 

ηel = 0,85 x ηel,CHP100 + Sup0 + 0,15 x ηel,CHP100 + Sup100 

der: 

ηs er sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming, som definert i forordning (EU) nr. 813/2013 

ηel er den elektriske virkningsgraden, som definert i forordning (EU) nr. 813/2013 

ηel,CHP100+Sup0 er den elektriske virkningsgraden ved nominell varmeytelse for romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon 

med deaktivert supplerende varmeanlegg, som definert i forordning (EU) nr. 813/2013 

ηel,CHP100+Sup100 er den elektriske virkningsgraden ved nominell varmeytelse for romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon 

med aktivert supplerende varmeanlegg, som definert i forordning (EU) nr. 813/2013 

Vurder ing og kont ro l l :  

Et sertifikat undertegnet av produsenten som viser at dette kriteriet er oppfylt, skal legges fram for vedkommende organ som 

tildeler miljømerket, sammen med relevant dokumentasjon. Søkeren skal angi de beregnede utslipp av klimagasser i samsvar 

med TEWI-formlene og nøye beskrive alle parametrer som er anvendt for å beregne utslippene av klimagasser.  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/1111 

 

Kriterium 3 — Kjølemiddel og kjølebærer 

Kjølemiddel 

Kjølemiddelets potensial for global oppvarming over en 100-årsperiode (GWP100) skal ikke overstige en verdi på 2000. 

GWP100-verdiene skal være som angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 842/2006. Som referansekilder for GWP100-verdiene 

bør verdiene definert i vedlegg I del 1 nr. 7 til kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2012(1) anvendes. 

Kjølebærer 

Varmeanlegg som bruker en kjølebærer, skal ha en utforming som ikke er basert på kjølebærere, brinevæske eller tilsetnings-

stoffer som er klassifisert som miljøfarlige eller som utgjør en helsefare i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008(2) og rådsdirektiv 67/548/EØF(3), og monteringsanvisningen skal tydelig angi at stoffer som er klassifisert som 

miljøfarlige eller som utgjør en helsefare, ikke skal brukes som kjølebærer. 

Vurder ing og kont ro l l :  

Kjølemiddel 

Navnet på det eller de kjølemidler som anvendes i produktet, skal angis i søknaden sammen med deres GWP100-verdier som 

definert i forordning (EF) nr. 842/2006. Et kjølemiddels GWP100-verdi skal beregnes som oppvarmingspotensialet over en 100-

årsperiode for ett kg gass i forhold til ett kg CO2. Som referansekilder for GWP100-verdiene bør verdiene definert i vedlegg I del 

1 nr. 7 til forordning (EU) nr. 206/2012 anvendes. 

Gjelder bare kjølebærere 

Navnet på det eller de kjølebærere som anvendes, skal angis i søknaden. 

Kriterium 4 — Utslippsgrenser for nitrogenoksid (NOx) 

Innholdet av nitrogenoksid (NOx) i avgassen skal ikke overstige grenseverdiene angitt i tabell 11 (gjelder ikke elektriske 

varmeanlegg). NOx-utslippene skal måles som summen av nitrogenmonoksid og nitrogendioksid ved følgende driftsforhold: 

— Gassfyrte varmeanlegg og varmeanlegg fyrt med flytende brensel, ved standard driftsforhold og nominell varmeytelse. 

— Varmeanlegg fyrt med fast brensel, som sesongavhengige utslipp fra romoppvarming i henhold til tabell 4. 

Målenheten er mg/kWh brutto brennverdi tilført energi eller mg/Nm3, alt etter hva som er relevant. 

Tabell 11 

Utslippsgrenser for nitrogenoksid (NOx) for ulike typer varmegeneratorer 

Type varmegenerator Utslippsgrense for NOx 

Gassfyrte varmeanlegg Med motor med indre forbrenning: 170 mg/kWh brutto brennverdi tilført energi 

Med ytre forbrenning: 36 mg/kWh brutto brennverdi tilført energi 

Varmeanlegg fyrt med flytende brensel Med motor med indre forbrenning: 380 mg/kWh brutto brennverdi tilført energi 

Med ytre forbrenning: 100 mg/kWh brutto brennverdi tilført energi 

Varmeanlegg fyrt med fast brensel 150 mg/Nm3 ved 10 % O2 
  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2012 av 6. mars 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med 

omsyn til krav til miljøvenleg utforming av klimaanlegg og komfortvifter (EUT L 72 av 10.3.2012, s. 7). 

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

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

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) 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). 
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Vurder ing og kont ro l l :  

Et sertifikat undertegnet av produsenten som viser at dette kriteriet er oppfylt, skal legges fram for vedkommende organ som 

tildeler miljømerket, sammen med relevant dokumentasjon. 

NOx-utslippene i avgassen skal bestemmes som standardutslippsfaktorer i samsvar med de relevante standarder i tabell 2 og 

tabell 3 (dersom det er relevant). 

Kriterium 5 — Utslippsgrenser for karbonmonoksid (CO) 

Innholdet av karbonmonoksid (CO) i avgassen skal ikke overstige grenseverdiene angitt i tabell 12 (gjelder ikke elektriske 

varmeanlegg). CO-utslippene skal måles ved følgende driftsforhold: 

— Gassfyrte varmeanlegg og varmeanlegg fyrt med flytende brensel, ved standard driftsforhold og nominell varmeytelse. 

— Varmeanlegg fyrt med fast brensel, som sesongavhengige utslipp fra romoppvarming i henhold til tabell 4. 

Målenheten er mg/kWh brutto brennverdi tilført energi eller mg/Nm3, alt etter hva som er relevant. 

Tabell 12 

Utslippsgrenser for karbonmonoksid (CO) for ulike typer varmegeneratorer 

Type varmegenerator Utslippsgrense for CO 

Gassfyrte varmeanlegg Med motor med indre forbrenning: 150 mg/Nm3 ved 5 % O2 

Med ytre forbrenning: 25 mg/kWh brutto brennverdi tilført energi 

Varmeanlegg fyrt med flytende brensel Med motor med indre forbrenning: 200 mg/Nm3 ved 5 % O2 

Med ytre forbrenning: 50 mg/kWh brutto brennverdi tilført energi 

Varmeanlegg fyrt med fast brensel Automatisk fyrt: 175 mg/Nm3 ved 10 % O2 

Manuelt fyrt: 250 mg/Nm3 ved 10 % O2 

Vurder ing og kont ro l l :  

Et sertifikat undertegnet av produsenten som viser at dette kriteriet er oppfylt, skal legges fram for vedkommende organ som 

tildeler miljømerket, sammen med relevant dokumentasjon. 

CO-utslippene i avgassen skal bestemmes som standardutslippsfaktorer i samsvar med de relevante standarder i tabell 2 og 

tabell 3 (dersom det er relevant). 

Kriterium 6 — Utslippsgrenser for organisk karbon i gassform (OGC) 

Innholdet av organisk karbon i gassform (OGC) i avgassen, også forstått som innholdet av organisk bundet karbon, skal ikke 

overstige grenseverdiene angitt i tabell 13 (gjelder bare for varmeanlegg med kjel fyrt med fast brensel). OGC-utslipp skal 

måles som sesongavhengige utslipp fra romoppvarming i henhold til tabell 4. Målenheten skal være mg/Nm3. 

Tabell 13 

Utslippsgrenser for organisk karbon i gassform (OGC) for ulike typer varmegeneratorer 

Type varmegenerator Utslippsgrense for OGC 

Varmeanlegg med kjel fyrt med fast 

brensel 

7 mg/Nm3 ved 10 % O2 

Vurder ing og kont ro l l :  

Et sertifikat undertegnet av produsenten som viser at dette kriteriet er oppfylt, skal legges fram for vedkommende organ som 

tildeler miljømerket, sammen med relevant dokumentasjon. 

OGC-utslippene i avgassen skal bestemmes som standardutslippsfaktorer i samsvar med de relevante standarder i tabell 2 og 

tabell 3 (dersom det er relevant).  
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Kriterium 7 — Utslippsgrenser for partikler (PM) 

Innholdet av partikler (PM) i avgassen skal ikke overstige grenseverdiene angitt i tabell 14. PM-utslippene skal måles ved 

følgende driftsforhold: 

— Varmeanlegg fyrt med flytende brensel, ved standard driftsforhold og nominell varmeytelse. 

— Varmeanlegg fyrt med fast brensel, som sesongavhengige utslipp fra romoppvarming i henhold til tabell 4. 

Målenheten skal være mg/Nm3. 

Tabell 14 

Utslippsgrenser for partikler (PM) for ulike typer varmegeneratorer 

Type varmegenerator Utslippsgrense for PM 

Varmeanlegg fyrt med flytende brensel Med motor med indre forbrenning: 1 mg/Nm3 ved 5 % O2 

Med ytre forbrenning: Ingen grenseverdi 

Varmeanlegg fyrt med fast brensel 20 mg/Nm3 ved 10 % O2 

Vurder ing og kont ro l l :  

Et sertifikat undertegnet av produsenten som viser at dette kriteriet er oppfylt, skal legges fram for vedkommende organ som 

tildeler miljømerket, sammen med relevant dokumentasjon. 

PM-utslippene i avgassen skal bestemmes som standardutslippsfaktorer i samsvar med de relevante standarder i tabell 2 og 

tabell 3 (dersom det er relevant). 

Kriterium 8 — Utslippsgrenser for støy 

Støyutslippene skal ikke overstige grenseverdiene angitt i tabell 15. Støyutslippene skal måles ved standard driftsforhold og 

nominell varmeytelse. Målenheten skal være dB(A) eller dB(C), alt etter hva som er relevant. 

Tabell 15 

Utslippsgrenser for støy for ulike typer varmegeneratorer 

Type varmegenerator Måling Utslippsgrense for støy 

Varmeanlegg med varmepumpe med ytre 

forbrenning og elektriske varmepumper 

Grenseverdi for A-veid lydeffektnivå 

(LWAd,lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

Varmeanlegg med varmepumpe utstyrt 

med motor med indre forbrenning 

Grenseverdi for A-veid lydtrykknivå 

(LPAd,lim) 

30 + 20 × log (0,4 × PN + 15) dB(A) 

Grenseverdi for C-veid lydtrykknivå 

(LPCd,lim) 

LPAd,lim + 20 dB(C) 

Romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- 

og varmeproduksjon utstyrt med motor 

med indre forbrenning 

Grenseverdi for A-veid lydtrykknivå 

(LPAd,lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) 

Grenseverdi for C-veid lydtrykknivå 

(LPCd,lim) 

LPAd,lim + 20 dB(C) 

Merk: PN er nominell (full last) eller angitt varmeytelse; PE er elektrisk effekt. 

Vurder ing og kont ro l l :  

Et sertifikat undertegnet av produsenten som viser at dette kriteriet er oppfylt, skal legges fram for vedkommende organ som 

tildeler miljømerket, sammen med relevant dokumentasjon.  
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Prøvingen skal utføres i samsvar med EN 12102 for varmeanlegg med varmepumpe med ytre forbrenning og elektriske 

varmepumper, og i samsvar med EN ISO 3744 eller EN ISO 3746 for romoppvarmingsanlegg med varmepumpe og 

romoppvarmingsanlegg med elektrisitets- og varmeproduksjon utstyrt med motorer med indre forbrenning. Prøvingsrapporten 

skal legges fram med søknaden. 

Kriterium 9 — Farlige stoffer og stoffblandinger 

I samsvar med artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) nr. 66/2010 skal verken produktet eller noen del av det inneholde stoffene 

nevnt i artikkel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006 eller stoffer eller stoffblandinger som oppfyller kriteriene for klassifisering i 

fareklassene eller -kategoriene oppført i tabell 16 i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 eller direktiv 67/548/EØF. 

Tabell 16 

Liste over faresetninger og risikosetninger 

Faresetning(1) Risikosetning(2) 

H300 Dødelig ved svelging R28 

H301 Giftig ved svelging R25 

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene R65 

H310 Dødelig ved hudkontakt R27 

H311 Giftig ved hudkontakt R24 

H330 Dødelig ved innånding R23/26 

H331 Giftig ved innånding R23 

H340 Kan forårsake genetiske skader R46 

H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader R68 

H350 Kan forårsake kreft R45 

H350i Kan forårsake kreft ved innånding R49 

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft R40 

H360F Kan skade forplantningsevnen R60 

H360D Kan gi fosterskader R61 

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader R60/61/60-61 

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader R60/63 

H360Df Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen R61/62 

H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen R62 

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader R63 

H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi 

fosterskader 

R62–63 

H362 Kan skade barn som ammes R64 
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Faresetning(1) Risikosetning(2) 

H370 Forårsaker organskader R39/23/24/25/26/27/28 

H371 Kan forårsake organskader R68/20/21/22 

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering R48/25/24/23 

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering R48/20/21/22 

H400 Meget giftig for liv i vann R50/50-53 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R50-53 

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R51-53 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann R52-53 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann R53 

EUH 059 Farlig for ozonlaget R59 

EUH 029 Ved kontakt med vann utvikles giftig gass R29 

EUH 031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass R31 

EUH 032 Ved kontakt med syrer utvikles meget giftig gass R32 

EUH 070 Giftig ved øyekontakt R39-41 

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

(2) I henhold til direktiv 67/548/EØF. 

Bruken i sluttprodukter av stoffer eller stoffblandinger som endrer egenskaper ved bearbeiding slik at den angitte faren ikke 

lenger foreligger, er unntatt fra ovenstående krav. 

Konsentrasjonsgrensene for stoffer eller stoffblandinger som oppfyller kriteriet for klassifisering i fareklassene eller  

-kategoriene oppført i tabell 16, og for stoffer som oppfyller kriteriene i artikkel 57 bokstav a), b) eller c) i forordning (EF)  

nr. 1907/2006, skal ikke overstige de generiske eller særlige konsentrasjonsgrensene fastsatt i samsvar med artikkel 10 i 

forordning (EF) nr. 1272/2008. Når det er fastsatt særlige konsentrasjonsgrenser, skal de gå foran de generiske grensene. 

Konsentrasjonsgrensene for stoffer som oppfyller kriteriene i artikkel 57 bokstav d), e) eller f) i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

skal ikke overstige 0,1 masseprosent. 

Stoffene eller stoffblandingene oppført i tabell 17 er uttrykkelig unntatt fra forbudet fastsatt i artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 66/2010. 

Tabell 17 

Unntak fra forbudet fastsatt i artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) nr. 66/2010 

Stoffer, deler eller produkter omfattet av unntak Unntak 

Produkter som veier under 25 g Alle faresetninger og risikosetninger 

Homogene deler av sammensatte produkter som veier under 

25 g 

Alle faresetninger og risikosetninger 

Nikkel i rustfritt stål H351/372 og R40/48/23 
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Vurder ing og kont ro l l :  

For hvert produkt og/eller hver homogen del av sammensatte produkter som veier mer enn 25 g, skal søkeren legge fram en 

erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med tilhørende dokumentasjon, for eksempel samsvarserklæringer 

undertegnet av leverandørene av stoffene og kopier av relevante sikkerhetsdatablader for stoffer eller stoffblandinger, i samsvar 

med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006. Konsentrasjonsgrensene for stoffer og stoffblandinger skal være angitt i 

sikkerhetsdatabladene i samsvar med artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Kriterium 10 — Stoffer oppført i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Det kan ikke gis unntak fra forbudet i artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) nr. 66/2010 for stoffer som er identifisert som stoffer 

som gir grunn til svært alvorlig bekymring, og som er oppført på listen nevnt i artikkel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, når 

disse inngår i stoffblandinger, i et produkt eller i en homogen del av et sammensatt produkt i en konsentrasjon over  

0,1 masseprosent. Særlige konsentrasjonsgrenser som er fastsatt i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008, skal 

gjelde for konsentrasjoner som er under 0,1 masseprosent. 

Vurder ing og kont ro l l :  

Listen over stoffer som er identifisert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, og som er oppført på 

kandidatlisten fastsatt i samsvar med artikkel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, finnes på følgende adresse: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

Det skal vises til denne listen på søknadsdatoen. 

Søkeren skal legge fram en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med tilhørende dokumentasjon, for eksempel 

samsvarserklæringer undertegnet av leverandørene av stoffene og kopier av relevante sikkerhetsdatablader for stoffer eller 

stoffblandinger, i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006. Konsentrasjonsgrensene for stoffer og 

stoffblandinger skal være angitt i sikkerhetsdatabladene i samsvar med artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Kriterium 11 — Plastdeler 

Eventuelle myknere som anvendes i produksjonsprosessen, skal oppfylle kravene for farlige stoffer angitt i kriterium 9 og 10. 

Plastdeler i produkter eller homogene deler av sammensatte produkter som veier minst 25 g, skal ikke ha et klorinnhold som 

overstiger 50 masseprosent. 

Plastdeler som veier 50 g eller mer, skal merkes i samsvar med kravene i europeisk standard EN ISO 11469 for å sikre at 

kasserte produkter resirkuleres, gjenvinnes eller sluttbehandles på riktig måte. 

Vurder ing og kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med tilhørende dokumentasjon, for eksempel 

samsvarserklæringer undertegnet av leverandørene av stoffer og kopier av relevante sikkerhetsdatablader. Søkeren skal 

framlegge opplysninger om myknerne som er anvendt i produktet. Søkeren skal framlegge opplysninger om høyeste 

klorinnhold i plastdeler. En samsvarserklæring undertegnet av plastleverandørene og kopier av relevante sikkerhetsdatablader 

for materialer og stoffer skal også legges fram for vedkommende organ som tildeler miljømerket. Søkeren skal framlegge 

opplysninger om stoffer som med hensikt er tilsatt produktene som flammehemmere. 

Kriterium 12 — Produktutforming med henblikk på holdbarhet 

Produktet skal være utformet på en slik måte at dets utskiftbare deler enkelt kan byttes av servicepersonell. Produktdatabladet 

skal inneholde opplysninger som klart angir hvilke deler som kan skiftes ut. Søkeren skal videre sikre at originale reservedeler 

eller reservedeler av tilsvarende kvalitet er tilgjengelig i minst ti år fra kjøpsdatoen. 

Reparasjon eller bytte av produktet skal dekkes av garantien i minst fem år. 

Søkeren skal forplikte seg til uten vederlag å ta produktet tilbake når det skal kasseres, og sørge for forsvarlig resirkulering eller 

materialgjenvinning av produktet, samtidig som de av produktets deler som ikke kan gjenvinnes, blir sluttbehandlet på en 

miljømessig akseptabel måte. Produktopplysningene skal inneholde en nærmere beskrivelse av den aktuelle returordning.  
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Vurder ing og  kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med relevant dokumentasjon, herunder ett eller 

flere eksemplarer av produktdatabladet og garantivilkårene. 

Kriterium 13 — Monteringsanvisning og brukeropplysninger 

Produktet skal leveres med relevant monteringsanvisning og brukeropplysninger, som skal inneholde alle tekniske opplysninger 

som er nødvendige for at det skal kunne monteres korrekt, og skal inneholde råd om riktig og miljøvennlig bruk av produktet og 

om vedlikehold. Følgende opplysninger skal foreligge i trykt form (på produktets emballasje eller i den medfølgende 

dokumentasjonen) eller i elektronisk format: 

a)  En erklæring om at produktet er tildelt EU-miljømerket, sammen med en kortfattet forklaring på hva dette innebærer, i 

tillegg til de generelle opplysningene som skal stå oppført ved siden av EU-miljømerkets logo. 

b)  Generelle opplysninger om hensiktsmessig størrelse på varmeanlegg for bygninger med ulike kjennetegn/størrelser. 

c)  Opplysninger om varmeanleggets energiforbruk. 

d)  En fyllestgjørende monteringsanvisning, herunder 

i)  instrukser om at varmeanlegget skal installeres av kvalifiserte montører, 

ii)  eventuelle særlige forholdsregler som skal tas når varmeanlegget monteres eller installeres, 

iii)  anvisning om at varmeanleggets innstillinger («varmekurven») skal justeres på hensiktsmessig vis etter installasjon, 

iv)  eventuelt nærmere opplysninger om hvilke luftforurensningsverdier røykgassene skal ha i driftsfasen, og hvordan 

varmeanlegget skal justeres for å oppnå dette. Anvisningen skal særlig angi at 

— varmeanlegget skal stilles inn ved hjelp av måleutstyr som måler CO, O2 eller CO2, NOx, temperatur og sot for å 

sikre at ingen av grenseverdiene angitt i kriterium 2, 4, 5, 6 eller 7 overstiges, 

— det skal lages hull til måleutstyret på de samme stedene som ved laboratorieprøvingen, 

— måleresultatene skal registreres på et særskilt skjema eller diagram, og sluttbrukeren skal oppbevare en kopi av 

dette, 

v)  for teknologi med lav røykgasstemperatur skal anvisningen angi at systemet skal være utstyrt med korrosjons-

hemmende teknologi, 

vi)  for kondenskjeler skal anvisningen angi at skorsteinen skal være beskyttet mot kondensat med lav pH-verdi, 

vii)  opplysninger om hvem montøren kan kontakte for veiledning vedrørende installasjonen. 

e)  Bruksanvisning for servicepersonell. 

f)  Brukeropplysninger, herunder 

i)  henvisninger til kvalifiserte installatører og servicepersonell, 

ii)  anbefalinger om korrekt bruk og vedlikehold av varmeanlegget, herunder hvilket brensel som skal brukes, hvordan 

dette bør oppbevares med henblikk på optimal forbrenning, samt en plan som skal følges for regelmessig vedlikehold, 

iii)  råd om hvordan fornuftig bruk kan redusere varmeanleggets miljøvirkning, særlig opplysninger om riktig bruk av 

produktet for å redusere energiforbruket, 

iv)  eventuelt opplysninger om hvordan måleresultatene bør tolkes og hvordan de kan forbedres, 

v)  opplysninger om hvilke reservedeler som kan byttes. 

g)  Anbefalinger om hvordan kasserte produkter skal sluttbehandles. 

Vurder ing og kont ro l l :  

Som ledd i søknaden skal søkeren erklære at produktet oppfyller dette kriteriet og legge fram for vedkommende organ ett eller 

flere eksemplarer av brukeropplysningene eller en lenke til produsentens nettsted med disse opplysningene.  
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Kriterium 14 — Opplysninger på EU-miljømerket 

Den valgfrie merket med tekstfelt skal ha følgende tekst: 

— Økt energieffektivitet 

— Reduserte klimagassutslipp 

— Reduserte utslipp til atmosfæren 

Retningslinjene for bruk av det valgfrie merket med tekstfelt finnes i dokumentet «Guidelines for the use of the EU Ecolabel 

logo» på følgende adresse: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo %20guidelines.pdf 

Vurder ing og kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en prøve på det trykte papirproduktet der merket er påført, sammen med en erklæring om at dette 

kriteriet er oppfylt. 

 __________  
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KOMMISJONSAVGJERD 

av 5. juni 2014 

om endring av vedtak 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2009/300/EF, 2009/894/EF og avgjerd 2011/330/EU, 

2011/331/EU og 2011/337/EU med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av 

EU-miljømerket til visse produkt, skal gjelde for 

[meld under nummeret K(2014) 3674] 

(2014/336/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 3 bokstav c), 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  Kommisjonsvedtak 2006/799/EF(2) sluttar å gjelde 31. desember 2014. 

2)  Kommisjonsvedtak 2007/64/EF(3) sluttar å gjelde 31. desember 2014. 

3)  Kommisjonsvedtak 2009/300/EF(4) sluttar å gjelde 31. oktober 2014. 

4)  Kommisjonsvedtak 2009/894/EF(5) sluttar å gjelde 31. desember 2014. 

5)  Kommisjonsavgjerd 2011/330/EU(6) sluttar å gjelde 6. juni 2014. 

6)  Kommisjonsavgjerd 2011/331/EU(7) sluttar å gjelde 31. desember 2014. 

7)  Kommisjonsavgjerd 2011/337/EU(8) sluttar å gjelde 9. juni 2014. 

8)  Det er gjort ei vurdering av relevansen og nytten av dei noverande miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og 

kontroll som er fastsette i vedtak 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2009/300/EF, 2009/894/EF og avgjerd 2011/330/EU, 

2011/331/EU og 2011/337/EU. Ettersom dei noverande miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll 

som er fastsette i desse rettsaktene framleis er under revisjon, bør det tidsrommet som miljøkriteria og dei tilhøyrande 

krava til vurdering og kontroll skal gjelde for, lengjast til 31. desember 2015. 

9)  Vedtak 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2009/300/EF, 2009/894/EF og avgjerd 2011/330/EU, 2011/331/EU og 2011/337/EU 

bør difor endrast. 

10)  Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 168 av 7.6.2014, s. 112, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016,  

s. 74. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2006/799/EF av 3. november 2006 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium og dei tilhøyrande krava til vurdering og 

kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til jordbetringsmiddel (TEU L 325 av 24.11.2006, s. 28). 

(3) Kommisjonsvedtak 2007/64/EF av 15. desember 2006 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium og dei tilhøyrande krava til vurdering og 

kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til dyrkingsmedium (TEU L 32 av 6.2.2007, s. 137). 

(4) Kommisjonsvedtak 2009/300/EF av 12. mars 2009 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 

fjernsyn (TEU L 82 av 28.3.2009, s. 3). 

(5) Kommisjonsvedtak 2009/894/EF av 30. november 2009 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tremøblar 

(TEU L 320 av 5.12.2009, s. 23). 

(6) Kommisjonsavgjerd 2011/330/EU av 6. juni 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til berbare datamaskiner 

(TEU L 148 av 13.6.2014, s. 5). 

(7) Kommisjonsavgjerd 2011/331/EU av 6. juni 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til lyskjelder (TEU L 148 

av 7.6.2011, s. 13). 

(8) Kommisjonsavgjerd 2011/337/EU av 9. juni 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til personlege 

datamaskiner (TEU L 151 av 10.6.2011, s. 5). 

2019/EØS/77/68 
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TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedtak 2006/799/EF skal artikkel 6 lyde: 

«Artikkel 6 

Miljøkriteria for produktgruppa «jordbetringsmiddel» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til 

31. desember 2015.» 

Artikkel 2 

I vedtak 2007/64/EF skal artikkel 5 lyde: 

«Artikkel 5 

Miljøkriteria for produktgruppa «dyrkingsmedium» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til 

31. desember 2015.» 

Artikkel 3 

I vedtak 2009/300/EF skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteria for produktgruppa «fjernsyn» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til  

31. desember 2015. 

Artikkel 4 

I vedtak 2009/894/EF skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteria for produktgruppa «tremøblar» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til  

31. desember 2015.» 

Artikkel 5 

I avgjerd 2011/330/EU skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteria for produktgruppa «berbare datamaskiner» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram 

til 31. desember 2015.» 

Artikkel 6 

I avgjerd 2011/331/EU skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteria for produktgruppa «lyskjelder» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til  

31. desember 2015.» 

Artikkel 7 

I avgjerd 2011/337/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteria for produktgruppa «personlege datamaskiner» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde 

fram til 31. desember 2015.» 
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Artikkel 8 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 5. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 6. juni 2014 

om endring av beslutning 2012/481/EU om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av  

EU-miljømerket til papir med trykk 

[meddelt under nummer K(2014) 3590] 

(2014/345/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsbeslutning 2012/481/EU(2) utelukkes pappsubstrater med en vekt på over 400 g/m2 fra beslutningens 

virkeområde, ettersom det i beslutningen kreves at trykksaker skal være trykt utelukkende på papir som er tildelt EU-

miljømerket i henhold til kommisjonsbeslutning 2011/333/EU(3) eller kommisjonsbeslutning 2012/448/EU(4). Visse 

produktkategorier som f.eks. blokker, notisbøker, øvingshefter, spiralbundne notisbøker og innbundne kalendere, som 

omfattes av virkeområdet for beslutning 2012/481/EU, medfører imidlertid at det brukes pappsubstrater med en vekt på 

over 400 g/m2. For visse produkter har det derfor ikke vært mulig å gjennomføre kriteriene. 

2) Virkeområdet for kommisjonsbeslutning 2014/256/EU(5) omfatter kontorartikler av papir som består av minst 70 % 

vektprosent papir, papp eller papirbaserte substrater, og det fastsettes krav til pappsubstrater med en basisvekt på over 

400 g/m2. 

3) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010 — 

4) Beslutning 2012/481/EU bør derfor endres. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I beslutning 2012/481/EU gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 skal nr. 1 lyde: 

 «1.  Produktgruppen «papir med trykk» skal omfatte enhver trykksak som består av minst 90 vektprosent papir, papp eller 

papirbaserte substrater, samt bøker, kataloger, hefter og skjemaer som består av minst 80 vektprosent papir, papp eller 

papirbaserte substrater. Bilag, omslag og ethvert produkt av papir med trykk som inngår i den endelige trykksaken, skal 

anses for å utgjøre en del av trykksaken.» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 170 av 11.6.2014, s. 64, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016,  

s. 74. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2012/481/EU av 16. august 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til papir med 

trykk (EUT L 223 av 21.8.2012, s. 55). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2011/333/EU av 7. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til kopieringspapir 

og grafisk papir (EUT L 149 av 8.6.2011, s. 12). 

(4) Kommisjonsbeslutning 2012/448/EU av 12. juli 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til avispapir (EUT 

L 202 av 28.7.2012, s. 26). 

(5) Kommisjonsbeslutning 2014/256/EU av 2. mai 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til produkter av 

konvertert papir (EUT L 135 av 8.5.2014, s. 24). 

2019/EØS/77/69 
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2) I artikkel 1 nr. 3 skal bokstav c) lyde: 

 «c) mapper, konvolutter, ringpermer og kontorartikler av papir.» 

3) I artikkel 2 skal nr. 1 lyde: 

«1) «bøker» garnheftede og/eller limbundne trykksaker med harde eller myke permer, f.eks. lærebøker, skjønnlitterære eller 

faglitterære bøker, rapporter, håndbøker og pocketbøker. Blader, brosjyrer, tidsskrifter, kataloger som utgis 

regelmessig, og årsrapporter omfattes ikke av denne definisjonen.» 

4) I artikkel 2 skal nr. 9 lyde: 

«9) «trykksak» det produktet som oppstår ved bearbeiding av et trykkemateriale. Bearbeidingen består av trykking på papir. 

Foruten trykking kan bearbeidingen omfatte ferdiggjøring, f.eks. falsing, stansing og tilskjæring eller montering ved 

limbinding, sying eller garnbinding. Trykksaker omfatter aviser, reklamemateriell, nyhetsbrev, tidsskrifter, kataloger, 

bøker, brosjyrer, plakater, visittkort og etiketter.» 

5) I vedlegget til beslutning 2012/481/EU skal kriterium 3 lyde: 

«Kriterium 3 – Resirkulerbarhet 

 Trykksaken skal være resirkulerbar. Papiret skal kunne avsvertes, og de bestanddelene av trykksaken som ikke er av papir, 

skal være lette å fjerne, slik at de ikke hindrer resirkulering. 

a)  Fuktbestandighetsmidler kan bare brukes dersom det kan bevises at sluttproduktet kan resirkuleres. 

b)  Lim kan bare brukes dersom det kan bevises at det kan fjernes. 

c)  Lakk og folie som inneholder polyetylen og/eller polyetylen/polypropylen, kan bare brukes til omslag til bøker, 

tidsskrifter og kataloger. 

d)  Det skal bevises at trykksaken kan avsvertes. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsresultater som viser at fuktbestandighetsmidler kan resirkuleres og 

lim kan fjernes. Referanseprøvingsmetodene er PTS-RH 021/97 for fuktbestandighetsmidler og INGEDE-metode 12 for 

fjerning av uløselig lim, eller tilsvarende metoder. Muligheten for avsverting skal bevises ved hjelp av poengkortet for 

avsverting («Deinking Scorecard»(*)) fra Det europeiske råd for gjenvunnet papir, eller tilsvarende prøvingsmetoder. 

Prøvingen skal utføres med tre typer papir: ubestrøket, bestrøket og overflatelimt papir. Dersom en type trykkfarge selges 

bare for en eller to bestemte papirtyper, er det tilstrekkelig å gjennomføre prøving med den eller de aktuelle papirtypene. 

Søkeren skal framlegge en erklæring om at lakkerte og laminerte trykksaker oppfyller kravene i kriterium 3 bokstav c). 

Dersom en del av en trykksak er lett å fjerne (f.eks. et plastomslag), kan prøvingen av resirkulerbarhet gjennomføres uten 

denne delen. Bevis på at de delene som ikke er av papir, lett kan fjernes, skal framlegges i form av en erklæring fra 

papirinnsamlingsforetaket, gjenvinningsanlegget eller en tilsvarende organisasjon. Prøvingsmetoder som av en kompetent 

og uavhengig tredjemann er påvist å gi likeverdige resultater, kan også benyttes. 

  

(*) Assessment of Print Product Recyclability — Deinkability Score — User’s Manual, www.paperrecovery.org, 

«Publications».» 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 6. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 5. juni 2014 

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter 

[meddelt under nummer K(2014) 3677] 

(2014/350/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildeles produkter som har redusert miljøvirkning 

gjennom hele sin livssyklus. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal det fastsettes særlige kriterier for EU-miljømerket for hver produktgruppe. 

3)  I kommisjonsvedtak 2009/567/EF(2) er det fastsatt miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for 

tekstilprodukter som gjelder fram til 30. juni 2014. 

4)  For bedre å gjenspeile den aktuelle teknologiske situasjonen på markedet for denne produktgruppen og ta høyde for den 

innovasjonen som har funnet sted, bør produktgruppens omfang endres, og det bør fastsettes reviderte miljøkriterier. 

5)  Formålet med kriteriene er særlig å identifisere produkter som har redusert miljøvirkning gjennom hele sin livssyklus, 

og å oppnå konkrete forbedringer for å sikre at produktene stammer fra mer bærekraftig landbruk og skogbruk, 

framstilles med mer effektiv bruk av ressurser og energi, med renere og mindre forurensende prosesser og med færre 

farlige stoffer samt at de er utformet og spesifisert for å holde høy kvalitet og være holdbare. Det er fastsatt kriterier for 

tildeling av EU-miljømerket til tekstiler for aspektene nevnt ovenfor, og de produktene som har forbedret prestasjon 

med hensyn til disse aspektene, bør fremmes. Det bør derfor fastsettes kriterier for EU-miljømerket for produktgruppen 

«tekstiler». 

6)  De reviderte kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll bør gjelde i fire år fra den datoen denne 

beslutning treffes, idet det tas hensyn til innovasjonssyklusen for denne produktgruppen. 

7)  Vedtak 2009/567/EF bør derfor erstattes av denne beslutning. 

8)  Produsenter hvis produkter er tildelt miljømerket for tekstilprodukter på grunnlag av kriteriene fastsatt i vedtak 

2009/567/EF, skal gis en overgangsperiode så de får tilstrekkelig med tid til å tilpasse sine produkter til de endrede 

kriteriene og kravene. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 13.6.2014, s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 74. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/567/EF av 9. juli 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukter 

(EUT L 197 av 29.7.2009, s. 70). 

2019/EØS/77/70 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Produktgruppen «tekstilprodukter» omfatter følgende produkter: 

a)  Tekstilklær og -tilbehør: klær og tilbehør som består av minst 80 vektprosent tekstilfibrer i vevd, ikke-vevd eller strikket 

form. 

b)  Boligtekstiler: tekstilprodukter til innendørs bruk som består av minst 80 vektprosent tekstilfibrer i vevd, ikke-vevd eller 

strikket form. 

c)  Fibrer, garn, stoff og strikkede stykker: beregnet på bruk i tekstilklær og -tilbehør og boligtekstiler, herunder møbelstoff og 

madrasstrekk før påføring av bakstykker og behandlinger knyttet til sluttproduktet. 

d)  Deler som ikke er laget av fibrer: glidelåser, knapper og annet tilbehør som inngår i produktet. Membraner, overtrekk og 

laminater. 

e)  Rengjøringsprodukter: produkter av vevd eller ikke-vevd stoff beregnet på våt eller tørr rengjøring av overflater og tørking 

av kjøkkenutstyr. 

2.  Følgende produkter omfattes ikke av produktgruppen «tekstilprodukter»: 

a)  Engangsprodukter. 

b)  Gulvbelegg omfattet av kommisjonsvedtak 2009/967/EF(1). 

c)  Stoffer som inngår i strukturer beregnet på utendørs bruk. 

3.  Klær, stoffer og fibrer som inneholder følgende, omfattes ikke av produktgruppen: 

a)  Elektriske apparater eller innretninger som utgjør en integrert del av en elektrisk krets. 

b)  Innretninger eller impregnerte stoffer beregnet på å registrere eller reagere på endringer i omgivelsene. 

Artikkel 2 

I denne beslutning menes med 

a)  «tekstilfibrer» naturfibrer, kunstfibrer og kunstige cellulosefibrer, 

b)  «naturfibrer» bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø, lin og andre bastfibrer, ull og andre keratinfibrer, 

c)  «kunstfibrer» akryl, elastan, polyamid, polyester og polypropylen, 

d)  «kunstige cellulosefibrer» lyocell, modal og viskose. 

Artikkel 3 

For «tekstilklær og -tilbehør» og «boligtekstiler» skal fyllmateriale, fôr, vatteringer, membraner og overtrekk produsert av 

fibrer som omfattes av denne beslutnings virkeområde, tas med i beregningen av prosentandelen tekstilfibrer. 

Artikkel 4 

Fyllmateriale som ikke er produsert av tekstilfibrer, skal være i samsvar med begrensningene i kriterium 10 i vedlegget som 

gjelder for hjelpestoffer, overflateaktive stoffer, biocider og formaldehyd. 

Artikkel 5 

Kriteriene for tildeling av EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 for et produkt som tilhører produktgruppen 

«tekstilprodukter», som definert i artikkel 1 i denne beslutning, samt de tilhørende kravene til vurdering og kontroll, er fastsatt i 

vedlegget. 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2009/967/EF av 30. november 2009 m fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstile 

gulvbelegg (EUT L 332 av 17.12.2009, s. 1). 
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Artikkel 6 

Kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering som er fastsatt i vedlegget, skal gjelde i fire år fra den datoen denne beslutning 

treffes. 

Artikkel 7 

For administrative formål tildeles produktgruppen «tekstilprodukter» kodenummeret «016». 

Artikkel 8 

Vedtak 2009/567/EF oppheves. 

Artikkel 9 

1.  Søknader om tildeling av EU-miljømerket til produkter i produktgruppen «tekstilprodukter» som inngis innen to måneder 

fra den datoen denne beslutning treffes, kan enten baseres på kriteriene i beslutning 2009/567/EF eller kriteriene i denne 

beslutning. Søknadene skal vurderes ut fra de kriteriene de er basert på. 

2.  EU-miljømerkelisensene som tildeles i samsvar med kriteriene fastsatt i vedtak 2009/567/EF, kan brukes i tolv måneder 

fra den datoen denne beslutning treffes. 

Artikkel 10 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 5. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter og undergruppene av disse er som følger: 

Tekstilfibrer 

1.  Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø 

2.  Lin og andre bastfibrer 

3.  Ull og andre keratinfibrer 

4.  Akryl 

5.  Elastan 

6.  Polyamid 

7.  Polyester 

8.  Polypropylen 

9.  Kunstige cellulosefibrer (lyocell, modal og viskose) 

Komponenter og tilbehør 

10.  Fyllmateriale 

11.  Overtrekk, laminater og membraner 

12.  Tilbehør 

Kjemikalier og prosesser 

13.  Liste over stoffer underlagt begrensninger (RSL) 

14.  Erstatning av farlige stoffer som brukes ved farging, trykking og etterbehandling 

15.  Energieffektivitet ved vasking, tørking og herding 

16.  Behandling av utslipp til luft og vann 

Bruksegnethet 

17.  Dimensjonsendring under vasking og tørking 

18.  Fargebestandighet ved vasking 

19.  Fargebestandighet overfor svette (syre og base) 

20.  Fargebestandighet overfor våtgnidning 

21.  Fargebestandighet overfor tørrgnidning 

22.  Fargebestandighet overfor lys 

23.  Rengjøringsprodukters vaskebestandighet 

24.  Stoffets bestandighet mot nupping og slitasje 

25.  Behandlingens holdbarhet 

Foretaks samfunnsansvar 

26. Grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen 

27.  Begrensninger med hensyn til sandblåsing av denim 

Støtteopplysninger 

28.  Opplysninger på miljømerket  
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Vedlegg 1 inneholder i tillegg listen over stoffer underlagt begrensninger (RSL) som det vises til i kriterium 13. Listen 

inneholder begrensningene som gjelder for farlige stoffer som kan brukes til framstilling av tekstilprodukter, og som kan 

forekomme i sluttproduktet. 

Kriteriene for tildeling av miljømerket tar utgangspunkt i de produktene med best miljøprestasjon på markedet for tekstiler. 

Bruk av kjemikalier og utslipp av forurensende stoffer er en del av produksjonsprosessen, men et produkt som er utstyrt med 

EU-miljømerket, gir forbrukeren en garanti for at bruken av slike stoffer er begrenset så mye som teknisk mulig, uten at det går 

ut over bruksegnetheten. 

Kriteriene utelukker i den grad det er mulig en rekke stoffer som er identifisert som farlige eller potensielt farlige for 

menneskers helse og for miljøet, og som kan brukes til framstilling av tekstiler, eller begrenser konsentrasjonen av dem til et 

minimum som er nødvendig for å oppnå særlige funksjoner og egenskaper. Bare dersom et stoff er nødvendig for å oppfylle 

forbrukernes forventninger eller obligatoriske krav til produktet (f.eks. flammehemmende egenskaper), og dersom det ikke 

finnes anvendte og utprøvde tilgjengelige alternativer, kan det gis unntak for bruk av slike stoffer i et miljømerket produkt. 

Unntakene vurderes på grunnlag av føre-var-prinsippet og vitenskapelig og teknisk dokumentasjon, særlig dersom det finnes 

tryggere produkter på markedet. 

For å gi forbrukerne et høyt nivå av sikkerhet stilles det krav om prøving av produktene med tanke på farlige stoffer som er 

underlagt begrensninger. Det stilles også strenge krav til produksjonsprosessene for tekstiler for å begrense forurensning av 

vann og luft og for å minimere eksponeringen av arbeidstakerne. Kontrollen av om kriteriene er overholdt er formulert på en 

slik måte at det gir forbrukerne et høyt nivå av sikkerhet, gjenspeiler søkernes praktiske mulighet til å innhente opplysninger fra 

forsyningskjeden og utelukker muligheten for at søkerne kan utnytte systemet på en utilbørlig måte. 

Vurder ing og kont ro l l  

For å dokumentere at kriteriene er overholdt skal søkeren framlegge følgende opplysninger om produktet/produktene og 

dets/deres forsyningskjede: 

Tabell 1 

Oversikt over krav til vurdering og kontroll 

Kriterier Kontrollkilde 

a)  Kriterier for tekstilfibrer: Fullstendig redegjørelse av 

produktet/produktenes materialsammensetning med 

identifisering av tekstilfibrer, komponenter og tilbehør og 

dokumentasjon på at de overholder kriteriene. 

Produsenter av fibrer og komponenter, deres råstoff- og kjemi-

kalieleverandører og prøvingslaboratorier som arbeider i 

samsvar med de angitte prøvingsmetodene. 

b)  Kjemikalier og prosesser: De stoffene, produksjons-

oppskriftene og teknologiene som brukes til å framstille 

produktet og gi det særlige egenskaper og funksjoner i 

forbindelse med spinning, forbehandling, farging, trykking 

og etterbehandling, og til behandling av utslipp til luft og 

av spillvann. 

Produksjonssteder, deres kjemikalieleverandører og prøvings-

laboratorier som arbeider i samsvar med de angitte 

prøvingsmetodene. Ved behov skal produktene analyseres 

årlig i lisensperioden, og resultatene skal sendes til rette 

vedkommende organ for kontroll. 

c)  Bruksegnethet: Produktet/produktenes prestasjon som 

definert ved bruk av særlige prøvingsprosedyrene for 

fargebestandighet under særlige forhold, bestandighet mot 

nupping og slitasje og holdbarheten til egenskaper som 

avstøtende evne, lettstelthet og flammehemmende evne. 

Prøvingslaboratorier som arbeider i samsvar med angitte 

prøvingsmetoder. 

d)  Foretaks samfunnsansvar: Samsvar med de definerte ILO-

standardene hos de leverandørene som søkerne anvender 

til klipping/sying/ferdiggjøring. 

Uavhengige kontrollører eller dokumentasjon basert på 

revisjon av produksjonsstedene der klipping/sying/ferdig-

gjøring utføres. 

Hvert kriterium inneholder utførlige krav til kontroll som krever at søkeren innhenter erklæringer, dokumenter, analyser, 

prøvingsrapporter og annen dokumentasjon om produktet/produktene og dets/deres forsyningskjede. 
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Lisensens gyldighet er basert på kontroll i forbindelse med søknaden og, dersom det er angitt i kriterium 13, produktprøving 

som skal framlegges for vedkommende organer for kontroll. Dersom leverandører av og produksjonssteder for lisensprodukter 

endres, skal dette meldes til vedkommende organer sammen med opplysninger som gjør det mulig å kontrollere at 

lisensvilkårene fortsatt er oppfylt. 

Vedkommende organer skal fortrinnsvis anerkjenne prøvinger utført av laboratorier som er akkreditert i samsvar med  

ISO 17025, og kontroller utført av organer som er akkreditert i henhold til standarden EN 45011 eller en tilsvarende 

internasjonal standard. 

Den funksjonelle enheten som bør anvendes som referanse for inn- og utgående mengder, er 1 kg tekstilprodukt under normale 

forhold (65 % RH ± 4 % og 20 °C ± 2 °C. Disse forholdene er fastsatt i ISO 139 Tekstiler – Standardklimaer til kondisjonering 

og prøving). 

Dersom søkeren bruker et sertifiseringssystem til å sikre uavhengige kontroller, skal det valgte systemet og de tilhørende 

systemene for akkreditering av kontrollører oppfylle de generelle kravene i EN 45011 og ISO 17065. Ved behov kan 

vedkommende organer kreve underlagsdokumentasjon og foreta uavhengige kontroller og besøk på stedet. 

Det anbefales at vedkommende organer tar hensyn til gjennomføringen av anerkjente miljøstyringsordninger, f.eks. EMAS,  

ISO 14001 og ISO 50001, når de vurderer søknader og kontrollerer om kriteriene er overholdt. (Merk: Det er ikke påkrevd å 

gjennomføre slike styringsordninger). 

KRITERIER FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET 

Søkerne skal dokumentere at de produktene de ønsker å miljømerke, overholder relevante kriterier for materialsammensetning, 

kjemisk sammensetning, produksjonssteder og bruksegnethet. 

1. KRITERIER FOR TEKSTILFIBRER 

I dette avsnitt er det fastsatt særlige kriterier for følgende fibertyper: 

a)  Naturfibrer: Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø, lin og andre bastfibrer, ull og andre keratinfibrer. 

b)  Kunstfibrer: Akryl, elastan, polyamid, polyester og polypropylen. 

c)  Kunstige cellulosefibrer: Lyocell, modal og viskose. 

Kriteriene for en viss type fiber trenger ikke overholdes dersom fiberen utgjør mindre enn 5 % av produktets samlede vekt, eller 

dersom den utgjør en vattering eller et fôr. Med unntak av polyamid og polyester trenger disse kriteriene ikke overholdes 

a)  av hele produktet dersom det inneholder fibrer som inneholder gjenvunnet materiale som utgjør minst 70 vektprosent av 

alle fibrene i produktet, 

b)  av individuelle fibrer som inngår i det miljømerkede produktet, som inneholder minst 70 vektprosent gjenvunnet materiale. 

I denne sammenheng defineres fibrer som inneholder gjenvunnet materiale, som fibrer som stammer fra avfall før forbruks-

leddet (herunder avfall fra polymer- og fiberproduksjon og avskjær fra tekstil- og klesprodusenter) og forbrukeravfall (tekstiler 

og alle typer fibrer og tekstilprodukter samt annet avfall enn tekstiler, herunder drikkeflasker av PET og fiskegarn). 

Innholdet av gjenvunnet materiale skal, med unntak av PET-flasker som brukes til framstilling av polyester, oppfylle kravene i 

kriterium 13 Liste over stoffer underlagt begrensninger (RSL). Dette skal omfatte årlig, vilkårlig analytisk prøving av de angitte 

stoffgruppene. 

Vurder ing og kont ro l l  av innhold  av gjenvunnet  mater ia le :  Innholdet av gjenvunnet materiale skal kunne spores 

tilbake til ombearbeidingen av utgangsmaterialet. Dette skal kontrolleres ved uavhengig sertifisering av sporbarhetskjeden 

utført av en tredjepart eller ved dokumentasjon fra leverandørene av utgangsmaterialet og fra ombearbeidingsanleggene. 

Dersom det kreves i kriterium 13, skal produsenter av fibrer og leverandører av utgangsmateriale framlegge erklæringer og 

resultater av laboratorieundersøkelser.  
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Kriterium 1. Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø (herunder kapok) 

Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø (heretter kalt bomull) skal ha et minsteinnhold av enten økologisk bomull  

(se kriterium 1 a)) eller bomull dyrket med integrert bekjempelse av skadegjørere (IPM) (se kriterium 1 b)). I tillegg gjelder 

følgende: 

— All konvensjonell bomull og IPM-bomull som brukes, skal overholde pesticidbegrensningene i kriterium 1 c). 

— For produksjonsstandard 1 a) (økologisk produksjon) skal all konvensjonell bomull og IPM-bomull stamme fra ikke-

genmodifiserte sorter. 

— All økologisk bomull og IPM-bomull skal være fullt ut sporbar i samsvar med kriterium 1 d). 

— Klær til barn under 3 år skal inneholde minst 95 % økologisk bomull. 

Produkter som overholder de særlige terskelverdiene for innhold av økologisk bomull eller IPM-bomull, kan være merket med 

en tilleggstekst som angir innholdet, ved siden av miljømerket. Kriterium 28 inneholder en veiledning om dette. 

1a) Standard for økologisk produksjon 

Med unntak av produktene oppført nedenfor, skal minst 10 % av bomullen dyrkes i samsvar med kravene fastsatt i 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007(1), National Organic Programme (NOP) i USA eller tilsvarende juridiske forpliktelser 

fastsatt av EUs handelspartnere. Innholdet av økologisk bomull kan omfatte økologisk dyrket bomull og økologisk 

bomull dyrket i en omleggingsperiode. 

Bomullsinnholdet i følgende produkter skal være minst 95 % økologisk bomull: T-skjorter, overdeler for damer, 

fritidsskjorter, jeans, pyjamaser og nattøy, undertøy og sokker. 

Vurder ing og kont ro l l :  Et uavhengig kontrollorgan bør sertifisere at innholdet av økologisk bomull er produsert i 

samsvar med kravene til produksjon og inspeksjon fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007, National Organic Programme 

(NOP) i USA eller krav fastsatt av andre handelspartnere. Kontrollen skal utføres årlig for hver opprinnelsesstat. 

Ikke-genmodifiserte bomullssorter skal kontrolleres i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1830/2003(2). 

1b) Produksjon av bomull i samsvar med prinsippene for integrert bekjempelse av skadegjørere (IPM) 

Minst 20 % av bomullen skal dyrkes i samsvar med IPM-prinsippene som definert i IPM-programmet til FNs 

organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), eller i samsvar med systemer for integrert dyrking (Integrated Crop 

Management – ICM) som omfatter IPM-prinsipper, og skal overholde pesticidbegrensningene i kriterium 1 c). 

For følgende produkter skal andelen bomull som skal dyrkes i samsvar med IPM-prinsippene som definert over, være på 

minst 60 %: T-skjorter, overdeler for damer, fritidsskjorter, jeans, pyjamaser og nattøy, undertøy og sokker. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge dokumentasjon som viser at bomullen er dyrket av gårdbrukere som 

har deltatt i formelle opplæringsprogrammer i regi av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) eller statlige 

IPM- og ICM-programmer, og/eller som har vært gjenstand for en revisjon innenfor rammen av IPM-ordninger sertifisert 

av en tredjepart. Kontrollen skal enten skje årlig for hver opprinnelsesstat, eller på grunnlag av sertifisering av alle IPM-

bomullsballer som er kjøpt inn for å framstille produktet. 

Det skal ikke kreves overholdelse av pesticidbegrensningene for ordninger som forbyr bruk av stoffene oppført i 

kriterium 1 c), og dersom det enten gjennomføres prøvinger eller innhentes erklæringer om at slike stoffer ikke brukes, 

fra gårdbrukere og/eller produsentgrupper av gårdbrukere som kontrolleres ved besøk på stedet utført av kontrollorganer 

som er akkreditert av nasjonale myndigheter eller anerkjente sertifiseringsordninger for økologisk produksjon eller IPM-

produksjon.  

  

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1830/2003 av 22. september 2003 om sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer 

og om sporbarhet av næringsmidler og fôr framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer, og om endring av direktiv 2001/18/EF 

(EUT L 268 av 18.10.2003, s. 24). 
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Ikke-genmodifisert IPM-bomull som brukes i kombinasjon med økologisk bomull, skal kontrolleres i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1830/2003. IPM-ordninger som utelukker bruk av genmodifisert bomull, skal godkjennes som 

samsvarsbevis for IPM-bomull. 

1c)  Pesticidbegrensninger for konvensjonell bomull og IPM-bomull 

All bomull som brukes i miljømerkede tekstilprodukter, unntatt økologisk bomull og bomull fra IPM-ordninger som er 

unntatt kravene i 1 b), skal dyrkes uten bruk av følgende stoffer: 

Alaklor, aldikarb, aldrin, kamfeklor, captafol, klordan, 2,4,5-T, klordimeform, klorbenzilat, cypermetrin, DDT, dieldrin, 

dinoseb og salter av dette, endosulfan, endrin, glyfosulfat, heptaklor, heksaklorbenzen, heksaklorsykloheksan (sum av 

isomerer), metamidofos, metyl-o-dematon, parationmetyl, monokrotofos, neonikotinoider (klotianidin, imidakloprid, 

tiametoksam), paration, fosfamidon, pentaklorfenol, tiofanex, triafanex, triazofos. 

Bomull skal ikke inneholde mer enn til sammen 0,5 ppm av stoffene nevnt ovenfor. 

Vurder ing og kont ro l l :  Det skal foretas prøving av bomullen med tanke på de oppførte stoffene. Det skal 

framlegges en prøvingsrapport på grunnlag av følgende prøvingsmetoder, etter hva som er relevant: 

— US EPA 8081 B (organiske klorholdige pesticider, med ultralyd- eller Soxhlet-ekstraksjon og apolare løsemidler 

(isooktan eller heksan)). 

— US EPA 8151 A (klorholdige ugressmidler, ved bruk av metanol). 

— US EPA 8141 B (organiske fosforforbindelser). 

— US EPA 8270 D (delvis flyktige organiske forbindelser). 

Det skal utføres prøvinger på stikkprøver av råbomull fra hver opprinnelsesstat og før den våtbehandles. For hver 

opprinnelsesstat skal prøving utføres på følgende grunnlag: 

i)  Dersom det brukes bare ett parti bomull per år, skal det tas en prøve fra en tilfeldig utvalgt ball. 

ii)  Dersom det brukes to eller flere partier bomull per år, skal det tas sammensatte prøver fra 5 % av ballene. 

Det er ikke nødvendig å foreta prøving av bomull dersom den er blitt sertifisert i henhold til en IPM-ordning som forbyr 

bruk av de oppførte stoffene. 

1d) Krav til sporbarhet for økologisk bomull og IPM-bomull 

All bomull som dyrkes i samsvar med standardene for økologisk produksjon og IPM-produksjon, og som brukes til 

produksjon av et miljømerket tekstilprodukt, skal kunne spores fra det tidspunktet produksjonsstandarden kontrolleres og 

minst fram til produksjon av det ublekede stoffet. 

Vurder ing og kont rol l :  Søkeren skal vise at kravet til minsteinnhold av bomull er oppfylt, enten for den årlige 

mengden bomull som kjøpes inn, eller for bomullsblandingen som brukes til å framstille sluttproduktet/sluttproduktene 

og for hver produktlinje. 

i)  På årsbasis: Det skal framlegges en oversikt over transaksjoner og/eller fakturaer som dokumenterer mengden 

bomull som er kjøpt inn på årsbasis fra gårdbrukere eller produsentgrupper, og/eller den samlede vekten av 

sertifiserte baller, fram til produksjon av det ublekede stoffet. 

ii)  På sluttproduktbasis: Det skal framlegges dokumentasjon fra leddet for spinning og/eller stoffproduksjon. All 

dokumentasjon skal vise til kontrollorganet eller sertifisøren for de forskjellige bomullstypene. 
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Kriterium 2. Lin og andre bastfibrer (herunder hamp, jute og rami) 

2a) Lin og andre bastfibrer skal røytes under omgivelsesforhold og uten tilførsel av termisk energi. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om røytemetoden som er brukt, fra gårdbrukerne 

og/eller skakeanleggene som leverer fibrene. 

2b) Dersom vannrøyting er brukt, skal spillvann fra røytedammer behandles slik at kjemisk oksygenforbruk (KOF) eller 

totalt organisk karbon (TOK) reduseres med minst 75 % for hampfibrer og minst 95 % for lin og andre bastfibrer. 

Vurder ing og kont ro l l :  Dersom vannrøyting er brukt, skal søkeren framlegge en prøvingsrapport som viser at 

kriteriet er overholdt, på grunnlag av følgende prøvingsmetode: ISO 6060 (KOF). 

Kriterium 3. Ull og andre keratinfibrer (herunder ull fra sau og lam og hår fra kamel, alpakka og geit) 

3a) De samlede grenseverdiene angitt i tabell 2, skal ikke overskrides for konsentrasjoner av ektoparasittmidler i råull før 

vasking. 

Disse kravene skal ikke gjelde dersom det kan dokumenteres hvilke gårdbrukere som har produsert minst 75 % av den 

aktuelle ullen eller de aktuelle keratinfibrene, sammen med en uavhengig kontroll basert på besøk på stedet, av at de 

ovennevnte stoffene ikke har vært brukt på de aktuelle markene eller dyrene. 

Tabell 2 

Samlede konsentrasjonsgrenser for ektoparasittmidler i ull 

Grupper av ektoparasittmidler Samlet grenseverdi 

γ-heksaklorsykloheksan (lindan), α-heksaklorsykloheksan, β-heksaklor-

sykloheksan, δ-heksaklorsykloheksan, aldrin, dieldrin, endrin, p,p’-

DDT, p,p’-DDD 

0,5 ppm 

Cypermetrin, deltametrin, fenvalerat, cyhalotrin, flumetrin 0,5 ppm 

Diazinon, propetamfos, klorfenvinfos, diklorfention, klorpyrifos, 

fenklorfos 

2 ppm 

Diflubenzuron, triflumuron, disyklanil 2 ppm 

Ullvaskerier som bruker vannsystemer med lukket omløpssystem uten utslipp av spillvann, der ovennevnte ektopara-

sittmidler som kan forekomme i restmengder fra vaskingen og slam, brytes ned ved avfallsforbrenning, er unntatt fra 

kravet om prøving av ullen, men skal oppfylle minst to av tiltakene i 3 c). 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal enten framlegge dokumentasjonen nevnt ovenfor, eller utarbeide prøvings-

rapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetode: IWTO Draft Test Method 59. Prøvingen skal utføres på salgspartier 

av råull, etter opprinnelsesstat (dersom blandet) og før en eventuell våtbehandling. Minst én sammensatt prøve fra flere 

partier fra hver opprinnelsesstat skal prøves per produksjonsparti. En sammensatt prøve bør bestå av 

i)  ullfibrer fra minst ti tilfeldig utvalgte partier fra gårdbrukere i salgspartiet, eller 

ii)  én sammensatt prøve per gårdbruker som leverer partiene, dersom produksjonspartiet inneholder færre enn ti 

salgspartier. 

Alternativt kan det framlegges prøvesertifikater for restmengder for alle salgspartier i et produksjonsparti.  
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Dersom et unntak får anvendelse, skal søkeren framlegge dokumentasjon om ullvaskeriets oppbygging og rapporter fra 

laboratorieundersøkelser som viser nedbrytingen av ektoparasittmidler som kan forekomme i restmengder fra vaskingen 

og slam. 

3b) Ved ullvasking skal KOF i spillvannet minimeres ved at urenheter fjernes og fett gjenvinnes i størst mulig grad, etterfulgt 

av en behandling som er i samsvar med verdien angitt i tabell 3, enten i eller utenfor anlegget. Følgende KOF-

grenseverdier får anvendelse på vasking av grov og fin urenset ull. Fin ull defineres som merinoull med en diameter på 

≤ 23,5 mikrometer. 

Tabell 3 

KOF-verdier for endelig utslipp av spillvann fra ullvasking 

Ulltype Endelig utslipp til miljøet (g KOF / kg urenset ull) 

Grov ull 25 g/kg 

Fin ull 45 g/kg 

Vurder ing og kont rol l :  Søkeren skal framlegge relevante data og prøvingsrapporter for dette kriteriet på grunnlag 

av følgende prøvingsmetode: ISO 6060. Opplysningene skal dokumentere at ullvaskeriet oppfyller kravene, eller dersom 

spillvannet behandles utenfor anlegget, at renseanlegget oppfyller kravene. Samsvar med dette kriteriet vurderes på 

grunnlag av månedsgjennomsnittet for de siste seks månedene før søknaden inngis. 

3c) Ullvaskeriene skal gjennomføre minst ett av følgende tiltak for å gjenvinne oksidert fett, fiber, ullfett eller slam fra 

ullvaskeriet som brukes til de miljømerkede ullproduktene: 

i)  Gjenvinning med henblikk på salg som kjemisk utgangsmateriale. 

ii)  Produksjon av kompost eller flytende gjødsel. 

iii)  Produksjon av produkter som byggematerialer. 

iv)  Behandling og energiutnytting via anaerob nedbryting eller avfallsforbrenning. 

Vurder ing og kont rol l :  Søkeren skal framlegge en rapport og dokumentasjon på overføring av avfall med angivelse 

av type og andel avfall som er gjenvunnet, og hvilken metode som er brukt. 

Kriterium 4. Akryl 

4a) Utslipp til luft av akrylnitril (under polymerisering og fram til løsningen er klar til spinning) skal være mindre enn 

1,0 g/kg framstilt fiber, uttrykt som et årsgjennomsnitt. 

Vurder ing og kont ro ll :  Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som viser at 

dette kriteriet er overholdt, sammen med en samsvarserklæring fra fiberprodusenten(e). 

4b) Utslipp til luft av N,N-dimetylacetamid (127-19-5) på arbeidsplassen under polymerisering og spinning skal ikke 

overskride en veiledende grenseverdi for eksponering i arbeidet (IOELV) på 10,0 ppm. 

Vurder ing og kont ro l l :  Utslippsverdiene skal måles i de trinnene i prosessen der stoffene brukes, og skal uttrykkes 

som en åttetimers gjennomsnittsverdi (gjennomsnittsverdi per skift). Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter og 

overvåkingsdata fra fiberprodusenten(e) som viser at dette kriteriet er overholdt. 

Kriterium 5. Elastan 

5a) Organiske tinnforbindelser skal ikke brukes til framstilling av fibrene. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring fra fiberprodusenten(e) om at dette ikke er brukt.  
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5b) Utslipp til luft på arbeidsplassen av følgende stoffer under polymerisering og spinning skal ikke overskride følgende 

veiledende grenseverdier for eksponering i arbeidet (IOELV): 

i)  Difenylmetan-4,4’-diisocyanat (101-68-8) 0,005 ppm. 

ii)  Toluen-2,4-diisocyanat (584-84-9) 0,005 ppm. 

iii)  N,N-dimetylacetamid (127-19-5) 10,0 ppm. 

Vurder ing og kont rol l :  Utslippsverdiene skal måles i de trinnene i prosessen der stoffene brukes, og skal uttrykkes 

som en åttetimers gjennomsnittsverdi (gjennomsnittsverdi per skift). Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter og 

overvåkingsdata fra fiberprodusenten(e) som viser at dette kriteriet er overholdt. 

Kriterium 6. Polyamid (eller nylon) 

Polyamidprodukter skal være i samsvar med minst én av produksjonsstandardene angitt i underkriterium 6 a) og b). 

Produkter som overholder terskelverdien for minsteinnhold av gjenvunnet materiale, kan være merket med en tilleggstekst som 

angir innholdet, ved siden av miljømerket. Kriterium 28 inneholder en veiledning om dette. 

6a) Produksjonsstandard 1: Minsteinnhold av gjenvunnet materiale. 

Fibrer skal framstilles ved bruk av minst 20 % nylon som er gjenvunnet fra avfall fra før forbruksleddet og/eller 

forbrukeravfall. 

Vurder ing og kontro ll :  Innholdet av gjenvunnet materiale skal kunne spores tilbake til ombearbeidingen av 

utgangsmaterialet. Dette skal kontrolleres ved uavhengig sertifisering av sporbarhetskjeden eller ved dokumentasjon fra 

leverandører og ombearbeidingsanlegg. 

6b) Produksjonsstandard 2: N2O-utslipp fra monomerproduksjon. 

Utslipp til luft av N2O under produksjon av nylonmonomerer skal ikke overstige 9,0 g N2O/kg kaprolaktam (for nylon 6) 

eller adipinsyre (for nylon 6,6), uttrykt som et årsgjennomsnitt. 

Vurder ing og kont ro ll :  Søkeren skal framlegge dokumentasjon eller prøvingsrapporter basert på overvåkingsdata 

som viser at dette kriteriet er overholdt, sammen med en samsvarserklæring fra fiberprodusenten(e) eller deres 

leverandører av utgangsmateriale. 

Kriterium 7. Polyester 

Tekstilprodukter som primært er beregnet på salg til forbrukere, skal overholde underkriterium a) og b). Tekstilprodukter som 

primært er beregnet på salg til kunder i handelssektoren eller offentlig sektor, skal overholde underkriterium a) og enten b)  

eller c). 

Produkter som overholder terskelverdien for minsteinnhold av gjenvunnet materiale, kan være merket med en tilleggstekst som 

angir innholdet, ved siden av miljømerket. Kriterium 28 inneholder en veiledning om dette. 

7a) Innholdet av antimon i polyesterfibrene skal ikke overstige 260 ppm. Polyesterfibrer som framstilles av gjenvunne PET-

flasker, er unntatt fra dette kravet. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal enten framlegge en erklæring om at dette ikke er brukt, eller en prøvings-

rapport på grunnlag av følgende prøvingsmetoder: Direkte mengdebestemmelse ved atomabsorpsjonsspektrofotometri 

eller massespektrometri med induktivt koplet plasma (ICP). Prøvingen skal utføres på en sammensatt prøve av råfibrer 

før en eventuell våtbehandling. Det skal framlegges en erklæring for fibrer framstilt av gjenvunne PET-flasker. 

7b) Fibrer skal framstilles ved bruk av et minsteinnhold av PET som er gjenvunnet fra avfall før forbruksleddet og/eller 

forbrukeravfall. Stapelfibrer skal ha et minsteinnhold på 50 %, og filamentfibrer skal ha et minsteinnhold på 20 %. 

Mikrofibrer er unntatt fra dette kravet, og skal isteden overholde underkriterium c).  
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Vurder ing og kont ro l l :  Innholdet av gjenvunnet materiale skal kunne spores tilbake til ombearbeidingen av 

utgangsmaterialet. Dette skal kontrolleres ved uavhengig sertifisering av sporbarhetskjeden eller ved dokumentasjon fra 

leverandører og ombearbeidingsanlegg. 

7c) Utslipp av VOC under produksjon av polyester skal ikke overstige 1,2 g/kg for PET-spon og 10,3 g/kg for filamentfiber, 

uttrykt som et årsgjennomsnitt som omfatter både punktkilder og diffuse utslipp. 

Vurder ing og kont rol l :  Søkeren skal framlegge overvåkingsdata og/eller prøvingsrapporter som viser samsvar med 

EN 12619, eller med standarder med en tilsvarende prøvingsmetode. Det skal framlegges månedsgjennomsnitt for samlet 

utslipp av organiske forbindelser fra produksjonsstedene for miljømerkede produkter for minst de siste seks månedene 

før søknaden inngis 

Kriterium 8. Polypropylen 

Blybaserte pigmenter skal ikke brukes. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette ikke er brukt. 

Kriterium 9. Kunstige cellulosefibrer (herunder viskose, modal og lyocell) 

Underkriterier for produksjon av papirmasse 

9a) Minst 25 % av fibrene i papirmassen skal være framstilt av trær som er dyrket i samsvar med prinsippene for bærekraftig 

skogforvaltning, som definert av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Den resterende fiberandelen skal 

stamme fra papirmasse fra lovlig skogbruk og lovlige beplantninger. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal fra fiberprodusenten(e) innhente gyldige sporbarhetssertifikater sertifisert av 

uavhengige organer som viser at trefibrene er dyrket i samsvar med prinsippene for bærekraftig skogforvaltning og/eller 

stammer fra lovlige kilder. FSC, PEFC eller lignende ordninger skal godtas som uavhengig sertifisering. 

Fiberprodusenten skal dokumentere at ordningen for tilbørlig aktsomhet, som angitt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 995/2010(1), er fulgt for å sikre at tømmeret er avvirket på lovlig måte. Gyldige lisenser i 

henhold til EUs handlingsplan for rettshåndheving, god forvaltningspraksis og handel i skogsektoren (FLEGT) eller FNs 

konvensjon om handel med truede arter (CITES) og/eller sertifisering fra tredjepart skal godtas som dokumentasjon på 

lovlige kilder. 

9b) Papirmasse framstilt av bomull-linters skal minst oppfylle kravene i kriterium 1 a) eller b) for bomull. 

Vurder ing og kont ro l l :  Som angitt i de tilsvarende kriteriene. 

9c) Papirmasse som brukes til framstilling av fibrer, skal blekes uten bruk av elementær klor. Den samlede mengden klor og 

organisk bundet klor i de ferdige fibrene (OX) skal ikke overstige 150 ppm eller 0,170 kg/ADT papirmasse i spillvannet 

fra framstillingen av papirmassen (AOX). 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som viser at enten OX- eller AOX-kravet er 

oppfylt, ved bruk av egnet prøvingsmetode: OX: ISO 11480 (kontrollert forbrenning og mikrocoulometri). 

AOX: ISO 9562 

9d) Minst 50 % av papirmassen som brukes til framstilling av fibrer, skal kjøpes inn fra dissolvingmassefabrikker som 

gjenvinner brukt prosesslut enten ved å 

i)  produsere elektrisk kraft og damp på stedet eller 

ii)  framstille kjemiske biprodukter. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 995/2010 av 20. oktober 2010 om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som bringer 

tømmer og treprodukter i omsetning (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 23). 
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Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en liste over leverandører av papirmasse som leverer råstoffet som 

brukes til produksjon av fibrene, og andelen papirmasse disse leverer. Det skal framlegges dokumentasjon på at en 

tilstrekkelig andel leverandører har egnet utstyr for produksjon av energi og/eller systemer for gjenvinning og 

framstilling av biprodukter installert på de aktuelle produksjonsstedene. 

Underkriterier for produksjon av fibrer 

9e) Når det gjelder viskose- og modalfibrer, skal svovelinnholdet i utslipp til luft fra fiberproduksjonsprosessene ikke 

overstige grenseverdiene i tabell 4, uttrykt som et årsgjennomsnitt. 

Tabell 4 

Utslippsverdier for svovel i viskose- og modalfibrer 

Fibertype Grenseverdi (g S/kg) 

Stapelfibrer 30 g/kg 

Filamentfibrer  

— Partivis vasking 

— Integrert vasking 

40 g/kg 

170 g/kg 

Vurder ing og kont ro ll :  Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som viser at 

dette kriteriet er overholdt, sammen med en samsvarserklæring. 

2. KRITERIER FOR KOMPONENTER OG TILBEHØR 

Kriteriene i dette avsnittet gjelder for komponenter og tilbehør som inngår i et sluttprodukt. 

Kriterium 10. Fyllmateriale 

10a) Fyllmateriale som består av tekstilfibrer, skal overholde kriteriene for tekstilfibrer (1–9) der det er relevant. 

10b) Fyllmateriale skal oppfylle kravene med tanke på biocider og formaldehyd angitt på listen over stoffer underlagt 

begrensninger som gjelder for tekstiler (se tillegg 1). 

10c) Vaskemidler og andre kjemikalier som brukes til vasking av fyllmateriale (dun, fjær, natur- eller kunstfibrer), skal 

oppfylle kravene som gjelder for kjemiske hjelpestoffer, vaskemidler, bløtgjøringsmidler og kompleksdannere angitt på 

listen over stoffer underlagt begrensninger (se tillegg 1). 

Vurder ing og kont ro l l :  Som angitt i de tilsvarende kriteriene. 

Kriterium 11. Overtrekk, laminater og membraner 

11a) Komponenter av polyuretan skal oppfylle kravene i kriterium 5 a) for tekstilfibrer når det gjelder organisk tinn, og 5 b) 

når det gjelder eksponering for aromatiske diisocyanater og DMAC på arbeidsplassen. 

11b) Komponenter av polyester skal oppfylle kravene i kriterium 7 a) og 7 c) for tekstilfibrer når det gjelder innhold av 

antimon og utslipp av VOC under polymerisering. 

11c) Polymerer skal overholde begrensningen i bokstav g) punkt v) på listen over stoffer underlagt begrensninger i tillegg 1 til 

denne beslutning. 

Vurder ing og kont ro l l :  Som angitt i de tilsvarende kriteriene og/eller i tillegg 1 til denne beslutning. 
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Kriterium 12. Tilbehør 

Metall- og plastkomponenter, f.eks. glidelåser, knapper og festeanordninger, skal oppfylle kravene som gjelder for tilbehør på 

listen over stoffer underlagt begrensninger (se tillegg 1). 

Vurder ing og kont ro l l :  Som angitt i de tilsvarende kriteriene. 

3. KRITERIER FOR KJEMIKALIER OG PROSESSER 

Kriteriene i dette avsnitt gjelder, dersom angitt, for følgende produksjonsledd: 

i)  Spinning 

ii)  Stofframstilling 

iii)  Forbehandling 

iv)  Farging 

v)  Trykking 

vi)  Etterbehandling 

vii)  Klipping/sying/ferdiggjøring 

Dersom ikke annet er angitt, skal disse kriteriene, herunder kravene om stikkprøvekontroll, også gjelde for fibrer som 

inneholder gjenvunnet materiale. 

Kriterium 13. Liste over stoffer underlagt begrensninger (RSL) 

13a) Allmenne krav 

Sluttproduktet og produksjonsoppskriftene som brukes til å framstille sluttproduktet, skal ikke inneholde de farlige 

stoffene som er oppført på listen over stoffer underlagt begrensninger (RSL-listen) ved eller over de angitte konsentra-

sjonsgrensene eller i henhold til de angitte begrensningene. Tillegg 1 inneholder RSL-listen. Begrensningene på RSL-

listen skal gis prioritet foran unntakene angitt i kriterium 14 i tabell 6. 

RSL-listen skal formidles til leverandører og aktører som har ansvar for produksjonsleddene spinning, farging, trykking 

og etterbehandling. Kravene til kontroll og prøving er angitt på RSL-listen for hvert produksjonsledd og for slutt-

produktet. 

Dersom det kreves laboratorieundersøkelse, skal dette utføres for hver produktlinje basert på stikkprøvekontroll. 

Prøvingen skal utføres årlig i lisensperioden for å dokumentere fortsatt samsvar med RSL-listen. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en erklæring om samsvar med RSL-listen sammen med 

dokumentasjon om stoffene og produksjonsoppskriftene som er brukt til framstilling av sluttproduktet. Kravene er angitt 

på RSL-listen og omfatter erklæringer fra de ansvarlige for tilknyttede produksjonsledd, erklæringer fra kjemi-

kalieleverandører og prøvingsresultater fra laboratorieanalyser av prøver av sluttproduktet. Erklæringer fra produk-

sjonsledd skal understøttes av sikkerhetsdatablader (SDS) for produksjonsoppskrifter og ved behov erklæringer fra 

kjemikalieleverandører. Sikkerhetsdatabladene skal være utarbeidet i samsvar med retningslinjene i avsnitt 2, 3, 9, 10, 11 

og 12 i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1) (Retningslinjer for utarbeiding av 

sikkerhetsdatablader). Ufullstendige sikkerhetsdatablader skal suppleres med erklæringer fra kjemikalieleverandørene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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Laboratorieanalyser av sluttproduktet skal utføres på en måte som er representativ for produktlinjene som omfattes av 

lisensen, som angitt på RSL-listen og i samsvar med de angitte prøvingsmetodene. Ved behov skal prøvingen utføres i 

forbindelse med søknaden, og deretter en gang i året for hver produktlinje på grunnlag av en stikkprøve; resultatene skal 

deretter meldes til rette vedkommende organ. Prøvingsdata som er innhentet for å sikre samsvar med bransjens RSL-

lister og andre ordninger, skal godtas dersom prøvingsmetodene er likeverdige og er utført på et representativt utvalg av 

sluttproduktet. 

Dersom resultatet av en prøving er mislykket i en lisensperiode, skal den aktuelle produktlinjen gjennomgå ny prøving. 

Dersom den nye prøvingen også er mislykket, skal lisensen for den aktuelle produktlinjen oppheves midlertidig. Det vil 

da kreves utbedringstiltak for å gjøre lisensen gyldig igjen. 

13b) Stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC) 

Sluttproduktet, herunder komponenter eller tilbehør, skal ikke, med mindre det omfattes av særlige unntak, inneholde 

stoffer som 

i)  overholder kriteriene i artikkel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

ii)  er blitt identifisert etter framgangsmåten beskrevet i artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, der det 

fastsettes at det skal utarbeides en kandidatliste over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring. 

Dette gjelder for stoffer som brukes til å gi sluttproduktet en bestemt funksjon, og for stoffer som med hensikt er brukt i 

produksjonsoppskriftene. 

Ingen unntak skal gis for stoffer som oppfyller ett av disse to vilkårene, og som forekommer i et tekstilprodukt eller i en 

homogen del av et sammensatt tekstilprodukt, i konsentrasjoner over 0,10 vektprosent. 

Vurder ing og kont ro ll :  Stoffer og oppskrifter som brukes i hvert produksjonsledd, skal kontrolleres mot den siste 

versjonen av kandidatlisten som er offentliggjort av ECHA. Søkeren skal framlegge samsvarserklæringer for hvert enkelt 

produksjonsledd sammen med dokumentasjon på kontrollen. 

Dersom et unntak er gitt, skal søkeren vise at bruken av stoffet er i samsvar med konsentrasjonsgrensene og vilkårene for 

unntak angitt på RSL-listen. 

Kriterium 14. Erstatning av farlige stoffer som brukes ved farging, trykking og etterbehandling 

Stoffer som påføres stoffer og strikkede stykker ved farging, trykking og etterbehandling, som blir værende igjen på slutt-

produktet, og som, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1) eller rådsdirektiv 67/548/EF(2), 

overholder kriteriene for klassifisering i henhold til fareklassene eller risikosetningene oppført i tabell 5, skal ikke brukes, med 

mindre de omfattes av særlige unntak. Disse begrensningene får også anvendelse på funksjonelle stoffer som tilsettes i 

kunstfibrer under framstillingen av disse. 

14a) Begrensninger med hensyn til fareklasser 

De fareklassene som omfattes av begrensninger, er oppført i tabell 5. De siste klassifiseringsreglene som er vedtatt av 

Den europeiske union, skal gis prioritet foran fareklassene og risikosetningene som er oppført på listen. Søkerne skal 

derfor sikre at alle klassifiseringer er basert på de siste klassifiseringsreglene. 

Disse kravene gjelder ikke for stoffer eller stoffblandinger som endrer egenskaper ved bearbeiding (f.eks. som ikke 

lenger er biotilgjengelige, eller som endres kjemisk), slik at den angitte faren ikke lenger foreligger. Dette skal omfatte 

polymerer som er blitt endret for å tilføre en funksjon, og monomerer eller tilsetningsstoffer som blir kovalent bundet til 

polymerer. 

  

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

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

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(2) 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). 
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Tabell 5 

Fareklasser underlagt begrensninger og risikosetninger og CLP-kategori for disse 

Akutt giftighet 

Kategori 1 og 2 Kategori 3 

H300 Dødelig ved svelging (R28) H301 Giftig ved svelging (R25) 

H310 Dødelig ved hudkontakt (R27) H311 Giftig ved hudkontakt (R24) 

H330 Dødelig ved innånding (R23/26) H331 Giftig ved innånding (R23) 

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i 

luftveiene (R65) 

EUH070 Giftig ved øyekontakt (R39/41) 

Giftvirkning på bestemte organer 

Kategori 1 Kategori 2 

H370 Forårsaker organskader (R39/23, R39/24, R39/25, 

R39/26, R39/27, R39/28) 

H371 Kan forårsake organskader (R68/20, R68/21, R68/22) 

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt 

eksponering (R48/25, R48/24, R48/23) 

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller 

gjentatt eksponering (R48/20, R48/21, R48/22) 

Åndedretts- og hudsensibilisering 

Kategori 1A Kategori 1B 

H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon (R43) H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon (R43) 

H334: Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller puste-

vansker ved innånding (R42) 

H334: Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller puste-

vansker ved innånding (R42) 

Kreftframkallende, arvestoffskadelig eller reproduksjonstoksisk 

Kategori 1A og 1B Kategori 2 

H340 Kan forårsake genetiske skader (R46) H341 Mistenkes å kunne forårsake genetiske skader (R68) 

H350 Kan forårsake kreft (R45) H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft (R40) 

H350i Kan forårsake kreft ved innånding (R49)  

H360F Kan skade forplantningsevnen (R60) H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen 

(R62) 

H360D Kan gi fosterskader (R61) H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader (R63) 

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi foster-

skader (R60, R60/61) 

H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. 

Mistenkes for å kunne gi fosterskader (R62/63) 
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Akutt giftighet 

Kategori 1 og 2 Kategori 3 

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å 

kunne gi fosterskader (R60/63) 

H362 Kan skade barn som ammes (R64) 

H360Df Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade 

forplantningsevnen (R61/62) 

 

Farlig for vannmiljøet 

Kategori 1 og 2 Kategori 3 og 4 

H400 Meget giftig for liv i vann (R50) H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann 

(R52/53) 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann 

(R50/53) 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i 

vann (R53) 

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann (R51/53)  

Farlig for ozonlaget 

EUH059 Farlig for ozonlaget (R59)  

14b) Unntak som får anvendelse på grupper av tekstilstoffer 

I samsvar med artikkel 6 nr. 7 i forordning (EF) nr. 66/2010 er stoffgruppene i tabell 6 særlig unntatt fra kravene fastsatt i 

kriterium 14 a), og i samsvar med vilkårene for unntak beskrevet i tabell 6. For hver stoffgruppe angis alle vilkår for 

unntak for de angitte fareklassene. Disse unntakene får også anvendelse på stoffer som tilsettes i kunstfibrer og kunstige 

cellulosefibrer under framstillingen av disse. 

Tabell 6 

Unntatte fareklasser etter stoffgruppe 

Stoffer som gir sluttproduktet en funksjon 

Stoffgruppe Unntatte fareklasser Vilkår for unntak 

i) Fargestoff til farging 

og trykking uten 

pigmenter 

H301, H311, H331, 

H317, H334 

Fargerier og trykkerier skal bruke støvfrie fargepreparater eller 

automatisk dosering og fordeling av fargestoffer for å minimere 

eksponeringen av arbeidstakerne. 

H411, H412, H413 Ved farging der det brukes reaktive fargestoffer, direktfargestoffer, 

kypefargestoffer eller svovelfargestoffer i disse klassene, skal minst 

ett av følgende vilkår være oppfylt: 

— Bruk av fargestoffer med høy affinitet. 

— Frekvensen av defekte varer skal være lavere enn 3,0 %. 

— Bruk av fargeavstemmingsutstyr. 

— Bruk av standardiserte framgangsmåter for farging. 

— Bruk av fargefjerning ved rensing av spillvann i samsvar med 

kriterium 16 a). 

Bruk av fargeløsninger og/eller digitaltrykk omfattes ikke av disse 

vilkårene. 
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Stoffer som gir sluttproduktet en funksjon 

Stoffgruppe Unntatte fareklasser Vilkår for unntak 

ii)  Flammehemmere H317 (1B), H373, 

H411, H412, H413 

— Produktet skal være beregnet på bruksområder der det skal 

oppfylle kravene til brannvern fastsatt i ISO- eller EN-

standarder eller medlemsstatenes eller offentlig sektors 

standarder og regler for offentlig innkjøp. 

— Produktet skal oppfylle kravene til behandlingens holdbarhet (se 

kriterium 25). 

H351 er unntatt med 

hensyn til bruk av 

synergisten 

antimontrioksid som 

baksidebelegg på 

boligtekstiler. 

— Produktet skal være beregnet på bruksområder der det skal 

oppfylle kravene til brannvern fastsatt i ISO- eller EN-

standarder eller medlemsstatenes eller offentlig sektors 

standarder og regler for offentlig innkjøp. 

— Utslipp til luft på arbeidsplassen der flammehemmeren påføres 

tekstilproduktet, skal overholde en grenseverdi for eksponering i 

arbeidet på 0,50 mg/m3 over åtte timer. 

iii)  Optiske hvitgjø-

ringsmidler 

H411, H412, H413 Optiske hvitgjøringsmidler kan bare brukes i følgende tilfeller: 

— Ved trykking med hvit farge. 

— For å gi uniformer og arbeidstøy et hvitere utseende. 

— Som tilsetningsstoffer ved produksjon av polyamid og polyester 

som inneholder gjenvunnet materiale. 

iv)  Vann-, smuss- og 

flekkavstøtende 

midler 

H413 — Det avstøtende middelet og nedbrytingsproduktene av dette skal 

ha god og/eller iboende biologisk nedbryting og skal ikke være 

bioakkumulerende i vannmiljøet, herunder i vannsedimenter. 

— Produktet skal oppfylle kravene til behandlingens holdbarhet  

(se kriterium 25). 

Andre reststoffer som kan forekomme i sluttproduktet 

v)  Hjelpestoffer, 

herunder 

bærestoffer, 

egaliseringsmidler, 

dispergeringsmidler, 

overflateaktive 

stoffer, 

fortykningsmidler, 

bindemidler 

H301, H311, H331, 

H371, H373, H317 

(1B), H334, H411, 

H412, H413, EUH070 

Oppskriftene skal utarbeides ved bruk av automatiske doserings-

systemer, og prosessene skal følge standardiserte framgangsmåter. 

Sluttproduktet skal ikke inneholde stoffer i klassene H311, H331, 

H317 (1B) i konsentrasjoner over 1,0 vektprosent. 

Vurder ing og kont ro ll :  Søkeren skal innhente samsvarserklæringer fra alle produksjonssteder der farging, trykking 

og etterbehandling utføres, og ved behov, fra deres kjemikalieleverandører. I disse erklæringene skal det angis at 

følgende stoffer, når de brukes i produksjonsoppskrifter, og eventuelle andre funksjonelle stoffer som kan bli værende 

igjen på sluttproduktet, ikke overholder kriteriene for klassifisering i henhold til en eller flere av fareklassene og 

risikosetningene oppført i tabell 5: 

— Biocider. 

— Fargestoffer og pigmenter.  
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— Hjelpebærestoffer, egaliseringsstoffer og dispergeringsmidler. 

— Optiske hvitgjøringsmidler. 

— Fortykningsmidler, bindemidler og myknere til trykking. 

— Tverrbindingsmidler (fra etterbehandling for å gjøre produktet lettstelt, og fra trykking). 

— Flammehemmere og synergister. 

— Vann-, smuss- og flekkavstøtende midler. 

— Bløtgjøringsmidler. 

Dersom stoffer omfattes av et unntak i tabell 6, skal erklæringen særlig identifisere de stoffene som omfattes av unntaket, 

og inneholde underlagsdokumentasjon på at vilkårene for unntaket er oppfylt. 

Hjelpestoffene i unntak v) krever kontroll på grunnlag av laboratorieundersøkelse av sluttproduktet dersom produk-

sjonsoppskriftene inneholder stoffer som tilhører de angitte fareklassene. 

Følgende tekniske opplysninger skal framlegges som dokumentasjon på erklæringen om klassifisering eller ikke-

klassifisering av hvert stoff: 

i)  For stoffer som ikke er registrert i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, eller som ennå ikke har en harmonisert 

CLP-klassifisering: Opplysninger som oppfyller kravene i vedlegg VII til nevnte forordning. 

ii)  For stoffer som er registrert i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, og som ikke oppfyller kravene til CLP-

klassifisering: Opplysninger som bygger på registreringsdokumentasjonen i REACH, som bekrefter at stoffet ikke er 

klassifisert. 

iii)  For stoffer som har en harmonisert klassifisering, eller som er selvklassifisert: Sikkerhetsdatablader dersom det er 

tilgjengelig. Dersom sikkerhetsdatablader ikke er tilgjengelig, eller dersom stoffet er selvklassifisert, skal det gis 

opplysninger som er relevante for stoffenes fareklassifisering i samsvar med vedlegg II i forordning (EF)  

nr. 1907/2006. 

iv)  For blandinger: Sikkerhetsdatablader dersom det er tilgjengelig. Dersom sikkerhetsdatablader ikke er tilgjengelig, 

skal beregningen av blandingens klassifisering framlegges i samsvar med reglene fastsatt i forordning (EF)  

nr. 1272/2008, sammen med opplysninger som er relevante for blandingenes fareklassifisering i samsvar med 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Sikkerhetsdatabladene skal være utarbeidet i samsvar med retningslinjene i avsnitt 2, 3, 9, 10, 11 og 12 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1907/2006 (Retningslinjer for utarbeiding av sikkerhetsdatablader). Ufullstendige sikkerhets-

datablader skal suppleres med erklæringer fra kjemikalieleverandørene. 

Kriterium 15. Energieffektivitet ved vasking, tørking og herding 

Søkeren skal dokumentere at den energien som brukes i forbindelse med vasking, tørking og herding ved farging, trykking og 

etterbehandling av miljømerkede produkter, måles og referansemåles som en del av et system for energistyring eller styring av 

karbondioksidutslipp. 

Videre skal søkeren dokumentere at produksjonsstedene har iverksatt et minsteantall beste tilgjengelige teknikker (BAT) med 

hensyn til energieffektivitet, som angitt i tabell 7 og oppført i vedlegg 3 til denne beslutning.  
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Tabell 7 

Energieffektivitetsteknikker ved vasking, skylling og tørking 

Områder for beste tilgjengelige teknikker 

(BAT) 

Produksjonsvolum 

< 10 tonn/dag > 10 tonn/dag 

1.  Generell energistyring To teknikker Tre teknikker 

2.  Vasking og skylling En teknikk To teknikker 

3.  Tørking og herding ved hjelp av 

spennrammer 

En teknikk To teknikker 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal utarbeide rapporter fra energistyringssystemer for alle produksjonssteder der farging, 

trykking og etterbehandling utføres. Standarden ISO 50001 eller lignende systemer for energistyring eller styring av karbondi-

oksidutslipp skal godtas som dokumentasjon for energistyringssystemet. 

Den dokumentasjonen som kreves for å vise gjennomføring av beste tilgjengelige teknikker, skal minst inneholde bilder av 

stedet, tekniske beskrivelser av hver teknikk og vurderinger av oppnådd energiøkonomisering. 

Kriterium 16. Behandling av utslipp til luft og vann 

16a) Utslipp av spillvann fra våtbehandling 

Utslipp av spillvann til miljøet skal ikke overstige 20 g KOF/kg bearbeidede tekstiler. Dette kravet får anvendelse på 

veving, farging, trykking og etterbehandling i forbindelse med framstillingen av produktet/produktene. Målingen i 

forbindelse med dette kravet skal gjøres nedstrøms for renseanlegget på stedet og/eller nedstrøms for det eksterne 

renseanlegget som tar imot spillvann fra disse bearbeidingsanleggene. 

Dersom spillvannet renses på stedet og slippes ut direkte til overflatevann, skal det også oppfylle følgende krav: 

i)  En pH-verdi på mellom 6,0 og 9,0 (med mindre pH-verdien for resipientvannet ligger utenfor dette området). 

ii)  En temperatur på under 35 oC (med mindre temperaturen i resipientvannet er høyere enn denne verdien). 

Dersom fargefjerning kreves i henhold til et vilkår for unntak i kriterium 14, skal følgende spektrale absorpsjons-

koeffisienter overholdes: 

i)  436 nm (gul sektor) 7 m-1. 

ii)  525 nm (rød sektor) 5 m-1. 

iii)  620 nm (blå sektor) 3 m-1. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og prøvingsrapporter ved bruk av ISO 

6060 og ISO 7887, alt etter hva som er relevant, som viser at dette kriteriet er overholdt, på grunnlag av måneds-

gjennomsnitt for de siste seks månedene før søknaden inngis, sammen med en samsvarserklæring. Det skal framgå av 

opplysningene at produksjonsstedet eller, dersom spillvannet renses eksternt, den driftsansvarlige for renseanlegget 

oppfyller kravene. 

16b) Utslipp til luft ved trykking og etterbehandling 

De samlede utslippene av organiske forbindelser, som definert i rådsdirektiv 1999/13/EF(1), fra produksjonssteder der det 

utføres trykking og etterbehandling av tekstiler som brukes til framstilling av det eller de miljømerkede produktene, skal 

ikke overstige 100,0 mg C/Nm3.  

  

(1) Rådsdirektiv 1999/13/EF av 11. mars 1999 om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske 

løsemidler i visse virksomheter og anlegg (EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1). 
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Dersom det ved overtrekking og tørking av tekstiler er mulig å gjenvinne og ombruke løsemidler, er utslipps-

grenseverdien 150,0 mg C/Nm3. 

Etterbehandling omfatter varmeherding, termosolprosesser, overtrekking og impregnering av tekstiler, herunder deres 

respektive anlegg for tørking (spennrammer). 

Vurder ing og kont ro ll :  Søkeren skal dokumentere samsvar med EN 12619 eller andre tilsvarende standarder. Det 

skal framlegges månedsgjennomsnitt for samlet utslipp av organiske forbindelser fra produksjonsstedene for de siste seks 

månedene før søknaden inngis. Dersom løsemidler gjenvinnes og ombrukes, skal det framlegges overvåkingsdata som 

dokumenterer bruken av disse systemene. 

4. KRITERIER FOR BRUKSEGNETHET 

Kriteriene i dette avsnitt får anvendelse på halvfabrikater av stoff og strikkevare, og på sluttproduktet. 

Kriterium 17. Dimensjonsendring under vasking og tørking 

Dimensjonsendringene etter vasking og tørking ved temperaturer og forhold som tilsvarer enten husholdningsvask eller 

industrivask, skal ikke overstige verdiene angitt i tabell 8. 

Tabell 8 

Toleranser for dimensjonsendringer under vasking og tørking 

Tekstilprodukt eller materialtype Dimensjonsendring under vasking og tørking 

Strikkede stoffer ± 4,0 % 

Grovstrikkede stoffer ± 6,0 % 

Interlock ± 5,0 % 

Vevde stoffer  

— Bomull og bomullsblandinger 

— Ullblandinger 

— Kunstfibrer 

± 3,0 % 

± 2,0 % 

± 2,0 % 

Sokker og strømpevarer ± 8,0 % 

Baderomstekstiler, herunder frottéstoffer og stoffer av fin 

ribbestrikk 

± 8,0 % 

Vevde møbeltrekk som kan tas av og vaskes – gardin- og 

møbelstoff 

± 2,0 % 

— Madrasstrekk ± 3,0 % 

Ikke-vevde stoffer  

— Madrasstrekk 

— Alle andre stoffer 

± 5,0 % 

± 6,0 % 

Dette kriteriet gjelder ikke for 

a)  fibrer eller garn, 

b)  produkter som er tydelig merket med «bare tørrensing» eller tilsvarende, 

c)  møbelstoffer som ikke kan tas av og vaskes.  
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Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter på grunnlag av de standardene som er relevante for 

produktet. 

For husholdningsvask skal EN ISO 6330 kombinert med EN ISO 5077 brukes slik: Tre vaskesykluser ved de temperaturene 

som er angitt på produktet, med tørking i tørketrommel etter hver vask. 

For kommersiell vask i industrivaskerier skal ISO 15797 kombinert med EN ISO 5077 brukes ved minst 75 °C eller som angitt 

i standarden for kombinasjonen av fiber og blekemiddel. Produktet skal tørkes i henhold til produktmerkingen. 

For madrasstrekk som kan tas av og vaskes, kan EN ISO 6330 kombinert med EN 25077 brukes som alternativ. Standard skal 

være vask ved 3A (60 °C) og tørking C (liggende), med mindre produktmerkingen angir noe annet. 

Kriterium 18. Fargebestandighet ved vasking 

Fargebestandigheten ved vasking skal minst være på nivå 3–4 (for fargeendring og fargesmitte). 

Dette kriteriet gjelder ikke for produkter som er merket med «bare tørrensing» eller tilsvarende (i den grad det er vanlig at slike 

produkter er merket på denne måten), for hvite produkter, for produkter som verken er farget eller har trykk, eller for 

møbelstoff som ikke kan vaskes. 

Vurder ing og kont ro ll :  For husholdningsvask skal søkeren framlegge prøvingsrapporter på grunnlag av følgende 

prøvingsmetode: ISO 105 C06 (én vask med perboratpulver ved den temperaturen som er angitt på produktet). 

For kommersiell vask i industrivaskerier skal ISO 15797 kombinert med ISO 105 C06 brukes ved minst 75 °C eller som angitt i 

standarden for kombinasjonen av fiber og blekemiddel. 

Kriterium 19. Fargebestandighet overfor svette (syre og base) 

Fargebestandigheten overfor svette (syre og base) skal minst være på nivå 3–4 (for fargeendring og fargesmitte). Nivå 3 er 

likevel tillatt for stoffer som både er mørkt farget (standarddybde > 1/1) og framstilt av gjenvunnet ull. Dette kriteriet gjelder 

ikke for hvite produkter, for produkter som verken er farget eller har trykk, for møbelstoffer, gardiner eller lignende 

boligtekstiler. 

Vurder ing og kontro ll :  Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetode: ISO 105 E04 

(syre og base, sammenligning med flerfiberstoffer). 

Kriterium 20. Fargebestandighet overfor våtgnidning 

Fargebestandigheten overfor våtgniding skal minst være på nivå 2–3. Nivå 2 er likevel tillatt for indigofarget denim. 

Dette kriteriet gjelder ikke for hvite produkter eller for produkter som verken er farget eller har trykk. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetode: ISO 105 X12. 

Kriterium 21. Fargebestandighet overfor tørrgnidning 

Fargebestandigheten overfor tørrgnidning skal minst være på nivå 4. Nivå 3–4 er likevel tillatt for indigofarget denim. 

Dette kriteriet gjelder ikke for hvite produkter, for produkter som verken er farget eller har trykk, for gardiner eller lignende 

boligtekstiler. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetode: ISO 105 X12.  
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Kriterium 22. Fargebestandighet overfor lys 

For stoffer til møbler, gardiner eller forheng skal fargebestandigheten overfor lys minst være på nivå 5. For alle andre produkter 

skal fargebestandigheten overfor lys minst være på nivå 4. 

Nivå 4 er likevel tillatt for stoffer til møbler, gardiner eller forheng som er både lett farget (standarddybde < 1/12) og inneholder 

mer enn 20 % ull eller andre keratinfibrer, eller mer enn 20 % lin eller andre bastfibrer. 

Dette kravet gjelder ikke for madrasstrekk, madrassvern eller undertøy. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetode: ISO 105 B02. 

Kriterium 23. Rengjøringsprodukters absorpsjonsevne og vaskebestandighet 

Rengjøringsprodukter skal være vaskebestandige og absorberende i samsvar med de relevante prøvingsparametrene angitt i 

tabell 9 og 10. Prøvingen av absorpsjonsevne skal ikke gjelde for produkter av enkelttvunnet garn. 

Tabell 9 

Verdier og parametrer for rengjøringsprodukters vaskebestandighet 

Rengjøringsprodukter av tekstil eller materialtype Antall vasker Temperatur 
Prøvingsreferanse EN 

ISO 6630 

Vevde og ikke-vevde produkter til våtrengjøring 80 40 °C Framgangsmåte 4N 

Mikrofiberprodukter til støvtørking 200 40 °C Framgangsmåte 4N 

Produkter framstilt av gjenvunne tekstilfibrer 20 30 °C Framgangsmåte 3G 

Mopper til gulvvask 200 60 °C Framgangsmåte 6N 

Kluter til gulvvask 5 30 °C Framgangsmåte 3G 

Tabell 10  

Verdier og parametrer for rengjøringsprodukters absorpsjonsevne 

Rengjøringsprodukter av tekstil eller materialtype Absorpsjonstid for væske 

Produkter framstilt av gjenvunne tekstilfibrer ≤ 10 sekunder 

Mikrofiberprodukter til rengjøring av overflater og gulv ≤ 10 sekunder 

Vevde og ikke-vevde produkter til våtrengjøring ≤ 10 sekunder 

Produkter til gulvvask ≤ 10 sekunder 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetode, etter hva som 

er relevant: EN ISO 6330 og EN ISO 9073-6. Prøving i samsvar med EN ISO 6330 skal utføres ved bruk av en vaskemaskin av 

type A for alle produkter og materialer.  
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Kriterium 24. Stoffets bestandighet mot nupping og slitasje 

Ikke-vevde stoffer og strikkede klær, tilbehør og tepper av ull, ullblandinger og polyester (herunder fleece) skal ha en 

bestandighet mot nupping på minst nivå 3. 

Vevde bomullsstoffer som brukes til klær, skal ha en bestandighet mot nupping på minst nivå 3. Strømpebukser og leggings av 

polyamid skal ha en bestandighet på minst nivå 2. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge rapporter fra prøvinger som er utført etter hva som er relevant for 

substratet. 

— Strikkede og ikke-vevde produkter: ISO 12945-1: Nuppeboksmetode 

— Vevde stoffer: ISO 12945-2: Martindale-metode 

Kriterium 25. Behandlingens holdbarhet 

Etterbehandlinger, behandlinger og tilsetningsstoffer som gjør tekstilproduktet vann-, olje- og flekkavstøtende, flammehem-

mende og lettstelt (også kalt krøllfritt eller varig press) når det er i bruk, skal være holdbare i samsvar med verdiene og 

parametrene fastsatt i underkriterium 25 a), b) og c). 

Når det gjelder vann-, olje- og flekkavstøtende midler, skal forbrukerne opplyses om hvordan de kan bevare funksjonaliteten til 

etterbehandlingsmidlene som er påført produktet. 

Tekstilfibrer, stoffer og membraner som gir sluttproduktet iboende funksjonelle egenskaper, omfattes ikke av disse kravene. 

Vurder ing og kont ro l l :  For produkter med iboende egenskaper skal søkerne framlegge prøvingsrapporter som viser 

sammenlignbar eller bedre prestasjon sammenlignet med alternativer som kan påføres som etterbehandlingsmidler. 

25a) Vann-, olje- og flekkavstøtende funksjoner 

Vannavstøtende midler skal bevare en funksjonalitet på 80 av 90 etter 20 husholdningsvask- og tørketrommelsykluser 

ved 40 °C, eller etter 10 industrivask- og tørkesykluser ved minst 75 °C. 

Oljeavstøtende midler skal bevare en funksjonalitet på 3,5 av 4,0 etter 20 husholdningsvask- og tørketrommelsykluser 

ved 40 °C, eller etter 10 industrivask- og tørkesykluser ved minst 75 °C. 

Flekkavstøtende midler skal bevare en funksjonalitet på 3,0 av 5,0 etter 20 husholdningsvask- og tørketrommelsykluser 

ved 40 °C, eller etter 10 industrivask- og tørkesykluser ved minst 75 °C. 

Temperaturene for industrivask kan reduseres til 60 °C for klær med teipede sømmer. 

Vurder ing og kont rol l :  Søkeren skal framlegge rapporter fra prøvinger utført i samsvar med følgende standarder, 

etter hva som er relevant for produktet: 

For alle produkter, husholdningsvasksykluser ISO 6330 eller industrivasksykluser ISO 15797 kombinert med 

— vannavstøtende midler: ISO 4920 

— oljeavstøtende midler: ISO 14419 

— flekkavstøtende midler: ISO 22958 

25b) Flammehemmende funksjoner 

Produkter som kan vaskes, skal bevare sin funksjon etter 50 industrivask- og tørketrommelsykluser ved minst 75 °C. 

Produkter som ikke kan vaskes, skal bevare sin funksjon etter en bløtleggingsprøving. 

Vurder ing og kont rol l :  Søkeren skal framlegge rapporter fra prøvinger utført i samsvar med følgende standarder, 

etter hva som er relevant for produktet: 

For husholdningsvasksykluser ISO 6330 eller industrivasksykluser EN ISO 10528, begge kombinert med EN ISO 12138. 

Dersom tekstilet ikke kan tas av, BS 5651 eller tilsvarende.  
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25c) Lettstelt (også kalt krøllfritt eller varig press) 

Produkter av naturfibrer skal oppnå en glatthetsgrad på SA-3, og produkter av en blanding av natur- og kunstfibrer skal 

oppnå en glatthetsgrad på SA-4 etter ti husholdningsvask- og tørketrommelsykluser ved 40 °C. 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge rapporter fra prøvinger som er utført i samsvar med prø-

vingsmetoden i ISO 7768 for å vurdere glattheten til stoffene etter vask. 

5. KRITERIER FOR FORETAKS SAMFUNNSANSVAR 

Kriteriene i dette avsnittet gjelder for produksjonsleddene klipping/sying/ferdiggjøring av tekstilprodukter. 

Kriterium 26. Grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen 

Søkerne skal sikre at de grunnleggende prinsippene og rettighetene på arbeidsplassen som er beskrevet i Den internasjonale 

arbeidsorganisasjons (ILO) kjernekonvensjoner for arbeidslivet, FNs Global Compact-initiativ og OECDs retningslinjer for 

multinasjonale foretak, overholdes på alle produksjonssteder der det utføres klipping/sying/ferdiggjøring for å framstille de 

lisensierte produktene. Med henblikk på kontroll skal det vises til følgende av ILOs kjernekonvensjoner for arbeidslivet: 

029 Tvangsarbeid 

087 Foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten 

098 Retten til å organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger 

100 Lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere for arbeid av lik verdi 

105 Avskaffelse av tvangsarbeid 

111 Diskriminering i sysselsetting og yrke 

155 Sikkerhet og helse i arbeidsmiljøet 

138 Minstealder for adgang til sysselsetting 

182 Forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid 

Disse standardene skal formidles til produksjonsstedene der det utføres klipping/sying/ferdiggjøring for å framstille slutt-

produktet. 

Vurder ing og kontro ll :  Søkeren skal dokumentere at overholdelse kontrolleres av en tredjepart ved bruk av uavhengig 

kontroll eller underlagsdokumenter, herunder besøk på stedet av revisorer i forbindelse med kontrollprosessen for miljømerking 

av produksjonssteder der det utføres klipping/sying/ferdiggjøring i forsyningskjeden for deres lisensierte produkter. Dette skal 

skje i forbindelse med søknaden og deretter i lisensperioden dersom nye produksjonssteder legges til. 

Kriterium 27. Begrensninger med hensyn til sandblåsing av denim 

Bruk av manuell og mekanisk sandblåsing for å gi denim et slitt utseende skal ikke være tillatt. 

Vurder ing og kontro ll : Søkeren skal framlegge opplysninger om alle produksjonssteder som brukes til å produsere 

miljømerkede denimprodukter, sammen med underlagsdokumentasjon og fotografier som viser de alternative metodene som er 

brukt for å gi denim et slitt utseende.  
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Kriterium 28. Opplysninger på miljømerket 

Det valgfrie merket med tekstfelt kan inneholde følgende formuleringer: 

— Mer bærekraftig fiberproduksjon (eller en tekst fra tabell 11 nedenfor). 

— Mindre forurensende produksjonsprosesser. 

— Begrenset bruk av farlige stoffer. 

— Undersøkt med tanke på holdbarhet. 

Tabell 11 

Tekst som kan forekomme ved siden av miljømerket, avhengig av produktinnhold 

Fibrer som er brukt Produktspesifikasjon Tekst som kan påføres 

Bomullsfibrer Inneholder over 50 % økologisk bomull Framstilt av xx % økologisk bomull 

Inneholder over 95 % økologisk bomull Framstilt av økologisk bomull 

Inneholder over 70 % IPM-bomull Bomull dyrket med redusert mengde 

pesticider 

Kunstige cellulosefibrer Over 25 % sertifisert bærekraftig masse Framstilt av xx % tre fra bærekraftige skoger 

Over 95 % sertifisert bærekraftig masse Framstilt av tre fra bærekraftige skoger 

Polyamid Inneholder over 20 % gjenvunnet materiale Framstilt av xx % gjenvunnet nylon 

Inneholder over 95 % gjenvunnet materiale Framstilt av gjenvunnet nylon 

Polyester Inneholder over 50 % gjenvunnet materiale Framstilt av xx % gjenvunnet polyester 

Inneholder over 95 % gjenvunnet materiale Framstilt av gjenvunnet polyester 

Vurder ing og kont ro l l :  Søkeren skal framlegge en prøve på produktemballasjen som viser merket, samt en erklæring om 

at dette kriteriet er overholdt. 

 _____   
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Tillegg 1 

LISTE OVER STOFFER UNDERLAGT BEGRENSNINGER FOR EU-MILJØMERKEDE TEKSTILPRODUKTER 

Listen over stoffer underlagt begrensninger (RSL-listen) med hensyn til EU-miljømerket, inneholder opplysninger om begrens-

ninger som gjelder for følgende produksjonsledd i forsyningskjeden for tekstilprodukter: 

a)  Spinning av fibrer og garn. 

b)  Bleking og forbehandling. 

c)  Fargerier. 

d)  Trykking. 

e)  Etterbehandling. 

f)  Alle produksjonsledd. 

g)  Sluttproduktet. 

En rekke begrensninger under bokstav g) gjelder også for sluttproduktet, som kan være underlagt krav om analytisk prøving. 

a) Begrensninger som gjelder for spinning og veving av fibrer og garn 

Stoffgruppe Begrensningens omfang Grenseverdier Krav til kontroll 

i) Bindemiddel-

preparater som 

anvendes på fibrer 

og garn. 

Anvendelsesområde: 

Spinning. 

Minst 95 % (målt i 

tørrvekt) av kompo-

nentene i de preparatene 

som brukes, skal være 

lett biologisk nedbryt-

bare. 

I alle tilfeller skal 

beregningen baseres på 

summen av de enkelte 

komponentene. 

Lett biologisk nedbrytbart: 

70 % nedbryting av oppløst organisk 

karbon innen 28 dager 

eller 

60 % av teoretisk høyeste oksygen-

svinn eller danning av karbondioksid 

innen 28 dager. 

Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren, 

underbygd av prøvingsresultater i 

henhold til OECD eller ISO. 

Prøvingsmetode: 

OECD 301 A, ISO 7827 

OECD 301 B, ISO 9439 

OECD 301 C, 

(2) OECD 301 D, 

ISO 10708 

OECD 301 E, 

OECD 301 F, ISO 9408, 

ii)  Tilsetningsstoffer til 

spinneløsninger, 

tilsetningsstoffer og 

hjelpestoffer til 

spinning (herunder 

kardeoljer, 

etterbehand-

lingsmidler og 

smøremidler). 

Anvendelsesområde: 

Første spinning. 

Minst 90 % (målt i 

tørrvekt) av kompo-

nentene i de preparatene 

som brukes, skal være 

lett biologisk nedbryt-

bare, iboende biologisk 

nedbrytbare eller kunne 

fjernes i renseanlegg. 

I alle tilfeller skal 

beregningen baseres på 

summen av de enkelte 

komponentene. 

Lett biologisk nedbrytbart: 

Se definisjonen under bokstav a) punkt 

ii).  

Iboende biologisk nedbrytbar: 

70 % nedbryting av oppløst organisk 

karbon innen 28 dager 

eller 

60 % av teoretisk høyeste oksygen-

svinn eller danning av karbondioksid 

innen 28 dager. 

Eliminerbarhet: 

80 % nedbryting av oppløst organisk 

karbon innen 28 dager. 

Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren, 

underbygd av prøvingsresultater i 

henhold til OECD eller ISO. 

Prøvingsmetode: 

Se bokstav a) punkt ii) for prøving av 

lett biologisk nedbrytbarhet. Godkjent 

prøving av iboende biologisk nedbryt-

barhet: 

ISO 14593 

OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, 

ISO 9888 

OECD 302 C, 

Prøving av eliminerbarhet: OECD 

303A/B ISO 11733 
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b) Begrensninger som gjelder for bleking 

Stoffgruppe Begrensningens omfang Grenseverdier Krav til kontroll 

Bleking av garn, stoffer 

og sluttprodukter. 

Anvendelsesområde: 

Alle fibertyper. 

Klorholdige midler skal ikke brukes til 

bleking av garn, stoffer, strikkede stykker 

eller sluttprodukter, bortsett fra kunstige 

cellulosefibrer. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring om at dette ikke er brukt, for hvert 

produksjonsledd. 

c) Begrensninger som gjelder for fargerier 

Stoffgruppe Begrensningens omfang Grenseverdier Krav til kontroll 

i) Halogenerte 

bærestoffer. 

Anvendelsesområde: 

Polyester, blandinger 

av polyester og ull, 

akryl og polyamid 

dersom det brukes 

dispersjonsfarge-

stoffer. 

Halogenerte fargeakseleratorer (bærestoffer) 

skal ikke brukes til farging av kunstfibrer og 

-stoffer eller blandinger av polyester og ull. 

Eksempler på bærestoffer er blant annet 1,2-

diklorbenzen, 1,2,4-triklorbenzen, klorfen-

oksyetanol. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren om at 

dette ikke er brukt, underbygd av sikkerhets-

datablader. 

ii)  Azofargestoffer. 

Anvendelsesområde: 

Anvendelse av 

farger oppført i 

tillegg 2 på fibrer, 

strikkevarer og 

stoffer av akryl, 

bomull, polyamid og 

ull. 

Azofargestoffer som kan spaltes til 

aromatiske aminer som er kjent for å være 

kreftframkallende, skal ikke brukes. 

Tillegg 2 inneholder en liste over 

aromatiske aminer som er underlagt 

begrensninger, og en veiledende liste over 

azofargestoffer som kan spaltes til slike 

aromatiske aminer. Nevnte liste bør brukes 

som en veiledende liste over fargestoffer 

som ikke bør brukes. Grenseverdien for 

aromatiske aminer skal anvendes på 

sluttproduktet. 

30 mg/kg per 

amin(1). 

Kontroll: 

Prøvingen av sluttproduktet skal skje som 

angitt. 

Prøvingsmetode: 

EN 14362-1 og -3. 

iii)  CMR-fargestoffer. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter. 

Kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 

reproduksjonstoksiske fargestoffer skal ikke 

brukes. 

Tillegg 2 inneholder en liste over CMR-

fargestoffer som ikke skal brukes. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren om at 

dette ikke er brukt, underbygd av sikkerhets-

datablader. 

iv)  Mulig sensibilise-

rende fargestoffer. 

Anvendelsesområde: 

Polyester, akryl, 

polyamid. 

Elastiske eller 

tøyelige plagg eller 

undertøy som 

kommer i kontakt 

med huden. 

Mulig sensibiliserende fargestoffer skal ikke 

brukes. 

Tillegg 2 inneholder en liste over sen-

sibiliserende fargestoffer som ikke skal 

brukes. 

Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren om at 

dette ikke er brukt, underbygd av sikkerhets-

datablader. 



Nr. 77/1152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Stoffgruppe Begrensningens omfang Grenseverdier Krav til kontroll 

v)  Krombeisfarge-

stoffer. 

Anvendelsesområde: 

Ull, polyamid. 

Krombeisfargestoffer skal ikke brukes. Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren om at 

dette ikke er brukt, underbygd av sikkerhets-

datablader. 

vi)  Metallkompleks-

fargestoffer. 

Anvendelsesområde: 

Polyamid, ull, 

cellulosefibrer. 

Metallkompleksfargestoffer basert på 

kobber, krom og nikkel skal bare være tillatt 

til farging av 

— ullfibrer 

— polyamidfibrer 

— blandinger av ull og/eller polyamid og 

kunstige cellulosefibrer. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren om at 

dette ikke er brukt, underbygd av sikkerhets-

datablader. 

(1) Det bør treffes tiltak for å unngå falskt positive resultater med tanke på forekomst av 4-aminoazobenzen. 

d) Begrensninger som gjelder for trykkeprosesser 

Trykking 

i) Fargestoffer og 

pigmenter. 

For fargestoffer og pigmenter som brukes til 

trykking av miljømerkede tekstiler, skal 

begrensningene som gjelder for fargerier 

(bokstav c) i dette tillegg), overholdes. 

Se begrens-

ningene som 

gjelder for 

fargerier 

(bokstav c)). 

Kontroll: 

Som angitt for fargerier. 

ii)  Trykkpastaer. 

Anvendelsesområde: 

Dersom trykk 

brukes. 

Trykkpastaer som brukes, skal ikke inneholde 

mer enn 5 % flyktige organiske forbindelser. 

Disse kan omfatte 

— alifatiske hydrokarboner (C10–C20), 

— monomerer, f.eks. akrylater, vinylacetater, 

styren, 

— monomerer, f.eks. akrylnitril, akrylamid, 

butadien, 

— alkoholer, estere, polyoler, 

— formaldehyd, 

— fosforsyreestere, 

— benzen som urenhet fra høyere hydro-

karboner, 

— ammoniakk (f.eks. nedbryting av urea, 

biuretreaksjon). 

< 5,0 vekt-

prosent 

innhold av 

flyktige 

organiske 

forbindelser. 

Kontroll: 

Erklæring fra søkeren om at trykk ikke er 

brukt 

eller 

erklæring fra trykkeriet underbygd av 

sikkerhetsdatablader og/eller beregninger 

for trykkpastaen. 

iii)  Plastisol-

bindemidler. 

Anvendelsesområde: 

Dersom trykk 

brukes. 

Plastisol-tilsetningsstoffer i bindemidler til 

trykking, herunder PVC og ftalater underlagt 

begrensninger, skal ikke brukes. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra søkeren om at trykk ikke er 

brukt 

eller 

erklæring fra kjemikalieleverandøren om at 

dette ikke er brukt, underbygd av sik-

kerhetsdatablader for tilsetningsstoffer. 
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e) Begrensninger som gjelder for etterbehandlingsprosesser 

Funksjonelle etterbehandlingsmidler, behandlinger og tilsetningsstoffer 

i) Etterbehandlings-

midler i form av 

biocider som brukes 

til å gi slutt-

produktene 

biocidegenskaper. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter. 

Biocider skal ikke tilsettes i fibrer, stoffer eller 

sluttproduktet for å gi disse biocidegenskaper. 

Vanlige eksempler er blant annet triclosan, 

nanosølv, organiske sinkforbindelser, 

organiske tinnforbindelser, diklorfenyl(ester)-

forbindelser, benzimidazolderivater og 

isotiazolinoner. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra søkeren om at dette ikke er 

brukt. 

ii)  Behandling mot 

filting og krymping. 

Anvendelsesområde: 

Når slik behandling 

brukes. 

Halogenerte stoffer eller preparater skal bare 

brukes på kardede ullfibrer og løs, renset ull. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra ullbearbeidingsvirk-

somhetene om at dette ikke er brukt. 

iii)  Vann-, flekk- og 

oljeavstøtende 

midler. 

Anvendelsesområde: 

Når slike midler 

brukes for å oppnå 

nevnte funksjon. 

Fluorerte vann-, flekk- og oljeavstøtende 

midler skal ikke brukes. Dette omfatter per- 

og polyfluorerte midler. 

Ikke-fluorerte midler skal være lett biologisk 

nedbrytbare og ikke være bioakkumulerende i 

vannmiljøet, herunder i vannsedimenter. De 

skal dessuten overholde kriterium 25 a) om 

bruksegnethet. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra etterbehandlingsvirk-

somhetene om at dette ikke er brukt, 

underbygd av sikkerhetsdatablader for de 

avstøtende midlene som er brukt. 

Prøvingsmetode: 

Ikke relevant. 

iv)  Flammehemmere. 

Anvendelsesområde: 

Når dette brukes og 

som angitt for 

synergister. 

Følgende flammehemmere skal ikke brukes: 

HBCDD – heksabromsyklododekan 

PeBDE – pentabromdifenyleter 

OcBDE – oktabromdifenyleter 

DecaBDE – dekabromdifenyleter 

PBB – polybromerte bifenyler 

TEPA – tris-aziridinyl-fosfinoksid 

TRIS – tris(2,3-dibrompropylfosfat) 

TCEP – tris(2-kloretyl)fosfat 

Parafin, C10-C13, klorert (SCCP) 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring om at dette ikke er brukt, 

underbygd av sikkerhetsdatablader. 

Synergisten antimontrioksid (H351) er unntatt 

når den brukes som synergist for bak-

sidebelegg på boligtekstiler bare under forut-

setning av at produktet må være flammehem-

mende og at grenseverdiene for eksponering i 

arbeidet ikke overskrides. 

Grenseverdi 

for gjennom-

snittlig 

eksponering 

per 

åttetimers-

skift på 

0,50 mg/m3. 

Kontroll: 

Etterbehandlingsvirksomheten skal 

framlegge overvåkingsdata dersom antimo-

ntrioksid brukes. 
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f) Begrensninger som gjelder for alle produksjonsledd 

Stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC) 

i) Stoffer som er 

oppført på ECHAs 

kandidatliste. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter. 

Stoffer som gir grunn til svært alvorlig 

bekymring som i samsvar med artikkel 59 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) er 

vurdert til å overholde kriteriene i artikkel 57 i 

nevnte forordning og er oppført på 

kandidatlisten med henblikk på en eventuell 

oppføring i vedlegg XIV til REACH 

(«kandidatlisten») som gjelder på søknads-

tidspunktet, skal ikke forekomme i slutt-

produktet, verken for å gi sluttproduktet en 

funksjon eller fordi de med hensikt er brukt i 

produksjonsleddene, med mindre unntak er 

gitt. 

Gjeldende kandidatliste finnes på 

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-

table. 

Det skal ikke gis unntak fra forbudet i dette 

kriteriet for stoffer som er identifisert som 

stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekym-

ring, og som er oppført på listen fastsatt i 

artikkel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

og som forekommer i en vare eller i en 

homogen del av den i konsentrasjoner over 

0,10 %. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Samsvarserklæring for hvert produksjons-

ledd og fra kjemikalieleverandørene. 

Overflateaktive stoffer, bløtgjøringsmidler og kompleksdannere 

ii)  Alle overflateaktive 

stoffer, bløtgjø-

ringsmidler og 

kompleksdannere. 

Anvendelsesområde: 

Alle våtprosesser. 

Minst 95 vektprosent av bløtgjøringsmidler, 

kompleksdannere og overflateaktive stoffer 

skal være 

— lett biologisk nedbrytbare ved aerobe 

forhold eller 

— iboende biologisk nedbrytbare og/eller 

— mulige å fjerne i renseanlegg. 

Den nyeste versjonen av databasen for 

vaskemiddelbestanddeler bør brukes som 

referanse for biologisk nedbrytbarhet: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/docu

ments/did_list/didlist_part_a_en.pdf. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren, 

underbygd av sikkerhetsdatablader og/eller 

prøvingsresultater i henhold til OECD eller 

ISO. 

Prøvingsmetode: 

Se punktet om bindemiddelpreparater og 

tilsetningsstoffer til spinning (tillegg 1 

bokstav a) punkt i) og ii)). 

iii)  Ikke-ioniske og 

kationiske over-

flateaktive stoffer. 

Anvendelsesområde: 

Alle våtprosesser. 

Alle ikke-ioniske og kationiske over-

flateaktive stoffer må også være lett biologisk 

nedbrytbare under anaerobe forhold. 

Databasen for vaskemiddelbestanddeler bør 

brukes som referanse for biologisk nedbryt-

barhet: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/docu

ments/did_list/didlist_part_a_en.pdf. 

Ikke relevant. Kontroll: 

Sikkerhetsdatablad og/eller erklæring fra 

kjemikalieleverandøren, underbygd av 

prøvingsresultater i henhold til OECD eller 

ISO. 

Prøvingsmetode: 

EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 OECD 

311. 
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Stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC) 

Hjelpestoffer 

iv)  Hjelpestoffer som 

brukes i stoff-

blandinger og 

sammensetninger. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter. 

Følgende stoffer skal ikke brukes i stoff-

blandinger eller sammensetninger som brukes 

til tekstiler, og som omfattes av grenseverdier 

for forekomst av stoffer i sluttproduktet: 

Nonylfenol, isomerblandinger 25154-52-3. 

4-nonylfenol 104-40-5. 

4-nonylfenol, forgrenet 84852-15-3. 

Oktylfenol 27193-28-8. 

4-oktylfenol 1806-26-4. 

4-tert-oktylfenol 140-66-9. 

Alkylfenoletoksylater (APEO) og derivater av 

disse: 

Polyoksyetylert oktylfenol 9002-93-1. 

Polyoksyetylert nonylfenol 9016-45-9. 

Polyoksyetylert p-nonylfenol 26027-38-3. 

Totalt 25 

mg/kg. 

Kontroll: 

Prøvingen av sluttproduktet skal utføres 

som angitt for alkylfenoler. 

Prøvingsmetode: 

Løsemiddelekstraksjon etterfulgt av LC-

MS. 

 Følgende stoffer skal ikke brukes i tekstil-

preparater eller -sammensetninger: 

Bis(hydrogenert 

talgalkyl)dimetylammoniumklorid 

(DTDMAC). 

Distearyldimetylammoniumklorid 

(DSDMAC). 

Di(herdet talg)dimetylammoniumklorid 

(DHTDMAC). 

Etylendiamintetraacetat (EDTA). 

Dietylentriaminpentaacetat (DTPA). 

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol. 

1-metyl-2-pyrrolidon. 

Nitrilotri-eddiksyre (NTA). 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring fra kjemikalieleverandøren om 

at dette ikke er brukt, underbygd av sik-

kerhetsdatablader for alle produksjonsledd. 
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g) Begrensninger som gjelder for sluttproduktet 

i) Kandidatliste over 

stoffer som gir grunn 

til svært alvorlig 

bekymring, som er 

unntatt. 

Anvendelsesområde: 

Elastan, akryl. 

N,N-dimetylacetamid (127-19-5). 

Følgende grenseverdier gjelder for sluttprodukter 

som inneholder elastan og akryl: 

 Kontroll: 

Prøving av sluttprodukt. 

Prøvingsmetode: 

Løsemiddelekstraksjon, GC-MS 

eller LC-MS. 

— Produkter beregnet på spedbarn og barn 

under 3 år. 

0,001 

vektprosent. 

— Produkter som er i direkte kontakt med 

huden. 

0,005 

vektprosent. 

— Plagg som er i begrenset kontakt med huden, 

og boligtekstiler. 

0,005 

vektprosent. 

ii)  Formaldehydrester. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter. For 

plagg som er 

etterbehandlet for å 

gjøre dem lettstelte 

(også kalt krøllfritt 

eller permanent 

press), gjelder 

særlige vilkår. 

Følgende grenseverdier gjelder for rester av 

formaldehyd fra etterbehandling for å gjøre 

produktene lettstelte: 

 Kontroll: 

Prøving av sluttprodukt for 

produkter som er etterbehandlet for å 

gjøre dem lettstelte. 

En erklæring om at dette ikke er 

brukt kreves for alle andre produkter. 

Prøvingsmetode: 

EN ISO 14184-1. 

— Produkter beregnet på spedbarn og barn 

under 3 år. 

16 ppm. 

— Alle produkter som er i direkte kontakt med 

huden. 

16 ppm. 

— Plagg som er i begrenset kontakt med huden, 

og boligtekstiler. 

75 ppm. 

iii)  Biocider som brukes 

til å beskytte 

tekstiler under 

transport og lagring. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter. 

Bare biocider som er godkjent i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(1) og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 528/2012(2), kan brukes. Søkerne bør bruke 

den nyeste versjonen av godkjenningslisten: 

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_

and_ia.htm. 

Følgende spesifikke biocider er underlagt 

begrensninger: 

— Klorfenoler (salter og estere av dette). 

— Polyklorerte bifenyler (PCB). 

— Organiske tinnforbindelser, herunder TBT, 

TPhT, DBT og DOT. 

— Dimetylfumarat (DMFu). 

Ikke relevant. Kontroll: 

Erklæring om at dette ikke er brukt 

før transport og lagring, underbygd 

av sikkerhetsdatablader. 
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iv)  Ekstraherbare 

metaller. 

Anvendelsesområde: 

Alle produkter med 

forskjellige 

grenseverdier for 

spedbarn og barn 

under 3 år. 

Følgende grenseverdier gjelder for produkter 

beregnet på spedbarn og barn under 3 år: 

mg/kg Kontroll: 

Prøving av sluttprodukt. 

Prøvingsmetode: 

Ekstraksjon – EN ISO 105-E04-2013 

(løsning med sur svette). 

Deteksjon – ICP-MS eller ICP-OES. 

Antimon (Sb) 30,0 

Arsen (As) 0,2 

Kadmium (Cd) 0,1 

Krom (Cr)  

— Tekstiler farget med metallkompleksfarge-

stoffer. 

1,0 

— Alle andre tekstiler. 0,5 

Kobolt (Co) 1,0 

Kobber (Cu) 25,0 

Bly (Pb) 0,2 

Nikkel (Ni)  

— Tekstiler farget med metallkompleksfarge-

stoffer. 

1,0 

— Alle andre tekstiler. 0,5 

Kvikksølv (Hg) 0,02 

Følgende grenseverdier gjelder for alle andre 

produkter, herunder boligtekstiler: 

mg/kg Kontroll: 

Prøving av sluttprodukt. 

Prøvingsmetode: 

Ekstraksjon – DIN EN ISO 105-

E04-2013 (løsning med sur svette). 

Deteksjon – ICP-MS eller ICP-OES. 

Antimon (Sb) 30,0 

Arsen (As) 1,0 

Kadmium (Cd) 0,1 

Krom (Cr)  

— Tekstiler farget med metallkompleksfarge-

stoffer. 

2,0 

— Alle andre tekstiler. 1,0 

Kobolt (Co)  

— Tekstiler farget med metallkompleksfarge-

stoffer. 

4,0 

— Alle andre tekstiler. 1,0 

Kobber (Cu)  

Bly (Pb) 50,0 

Nikkel (Ni) 1,0 

Kvikksølv (Hg) 1,0 

0,02 
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v)   Overtrekk, 

laminater og 

membraner. 

Anvendelsesområde: 

Når dette inngår i 

tekstilstrukturen. 

Polymerer skal ikke inneholde følgende ftalater: 

DEHP (bis(2-etylheksyl)ftalat). 

BBP (butylbenzylftalat). 

DBP (dibutylftalat). 

DMEP (bis(2-metoksyetyl)ftalat). 

DIBP (diisobutylftalat). 

DIHP (di-C6-8-forgrenede alkylftalater). 

DHNUP (di-C7-11-forgrenede alkylftalater). 

DHP (di-n-heksylftalat). 

Totalt 0,10 

vektprosent. 

Kontroll: 

Erklæring fra polymerprodusenten 

om at dette ikke er brukt, underbygd 

av sikkerhetsdatablader for myk-

nerne som er brukt i sammen-

setningen. Dersom opplysningene 

ikke er tilgjengelig, kan det stilles 

krav om prøving. 

Prøvingsmetode: 

EN ISO 14389. 

Fluorpolymermembraner og -laminater kan 

brukes til yttertøy og teknisk yttertøy. De skal 

ikke framstilles ved bruk av PFOA eller noen av 

dets høyere homologer som definert av OECD. 

 Kontroll: 

Samsvarserklæring fra membran- 

eller laminatprodusenten med hen-

syn til polymerproduksjonen. 

vi)   Tilbehør som 

knapper, nagler og 

glidelåser. 

Anvendelsesområde: 

Når dette inngår i 

plaggets struktur. 

For tilbehør av metall:  Kontroll: 

Prøving av metallkomponentenes 

sammensetning. 

Prøvingsmetoder: 

For nikkelmigrasjon: 

EN 12472-2005 

EN 1811-1998+A1-2008. 

For andre metaller: 

Deteksjon – GC-ICP-MS. 

En migrasjonsgrense skal gjelde for nikkel-

holdige metallegeringer som er i direkte og 

langvarig kontakt med huden. 

Nikkel 0,5 

μg/cm2/uke. 

Ytterligere prøving skal utføres med tanke på 

forekomst av følgende metaller, som følgende 

grenseverdier skal gjelde for: 

 

Bly (Pb) 90 mg/kg. 

Kadmium (Cd)  

— Produkter beregnet på spedbarn og barn 

under 3 år 

50 mg/kg. 

— Alle andre produkter, herunder boligtekstiler 100 mg/kg. 

Krom (Cr) ved forkromming 60 mg/kg. 

Kvikksølv (Hg) 60 mg/kg. 

Følgende ftalater skal ikke brukes i tilbehør av 

plast: 

— DEHP (bis(2-etylheksyl)ftalat). 

— BBP (butylbenzylftalat). 

— DBP (dibutylftalat). 

— DMEP (bis(2-metoksyetyl)ftalat). 

— DIBP (diisobutylftalat). 

— DIHP (di-C6-8-forgrenede alkylftalater). 

— DHNUP (di-C7-11-forgrenede alkylftalater). 

— DHP (di-n-heksylftalat). 

Følgende ftalater skal ikke brukes i barneklær 

dersom det er fare for at tilbehøret kan puttes i 

munnen, f.eks. lukkestykker på glidelåser: 

— DINP (di-isononylftalat). 

— DIDP (di-isodecylftalat). 

— DNOP (di-n-oktylftalat). 

Ikke relevant. Kontroll: 

Det skal framlegges sikkerhets-

datablader for plastsammen-

setningen. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

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

L 167 av 27.6.2012, s. 1). 
  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/1159 

 

Tillegg 2 

BEGRENSNINGER FOR FARGESTOFFER 

a) Kreftframkallende aromatiske aminer 

Aromatisk amin CAS-nummer 

4-aminobifenyl 92-67-1 

Benzidin 92-87-5 

4-klor-o-toluidin 95-69-2 

2-naftylamin 91-59-8 

o-aminoazotoluen 97-56-3 

2-amino-4-nitrotoluen 99-55-8 

4-kloranilin 106-47-8 

2,4-diaminoanisol 615-05-4 

4,4′-diaminodifenylmetan 101-77-9 

3,3′-diklorbenzidin 91-94-1 

3,3′-dimetoksybenzidin 119-90-4 

3,3′-dimetylbenzidin 119-93-7 

3,3′-dimetyl-4,4′-diaminodifenylmetan 838-88-0 

p-kresidin 120-71-8 

4,4'-metylen-bis-(2-kloranilin) 101-14-4 

4,4′-oksydianilin 101-80-4 

4,4′-tiodianilin 139-65-1 

o-toluidin 95-53-4 

2,4-diaminotoluen 95-80-7 

2,4,5-trimetylanilin 137-17-7 

4-aminoazobenzen 60-09-3 

o-anisidin 90-04-0 

2,4-xylidin 95-68-1 

2,6-xylidin 87-62-7 

b) Veiledende liste over fargestoffer som kan spaltes til kreftframkallende aromatiske aminer 

Dispersjonsfargestoffer 

Disperse Orange 60 Disperse Yellow 7 

Disperse Orange 149 Disperse Yellow 23 
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Dispersjonsfargestoffer 

Disperse Red 151 Disperse Yellow 56 

Disperse Red 221 Disperse Yellow 218 

Basiske fargestoffer 

Basic Brown 4 Basic Red 114 

Basic Red 42 Basic Yellow 82 

Basic Red 76 Basic Yellow 103 

Basic Red 111  

Sure fargestoffer 

CI Acid Black 29 CI Acid Red 24 CI Acid Red 128 

CI Acid Black 94 CI Acid Red 26 CI Acid Red 115 

CI Acid Black 131 CI Acid Red 26:1 CI Acid Red 128 

CI Acid Black 132 CI Acid Red 26:2 CI Acid Red 135 

CI Acid Black 209 CI Acid Red 35 CI Acid Red 148 

CI Acid Black 232 CI Acid Red 48 CI Acid Red 150 

CI Acid Brown 415 CI Acid Red 73 CI Acid Red 158 

CI Acid Orange 17 CI Acid Red 85 CI Acid Red 167 

CI Acid Orange 24 CI Acid Red 104 CI Acid Red 170 

CI Acid Orange 45 CI Acid Red 114 CI Acid Red 264 

CI Acid Red 4 CI Acid Red 115 CI Acid Red 265 

CI Acid Red 5 CI Acid Red 116 CI Acid Red 420 

CI Acid Red 8 CI Acid Red 119:1 CI Acid Violet 12 

Direktfargestoffer 

Direct Black 4 Basic Brown 4 Direct Red 13 

Direct Black 29 Direct Brown 6 Direct Red 17 

Direct Black 38 Direct Brown 25 Direct Red 21 

Direct Black 154 Direct Brown 27 Direct Red 24 

Direct Blue 1 Direct Brown 31 Direct Red 26 

Direct Blue 2 Direct Brown 33 Direct Red 22 

Direct Blue 3 Direct Brown 51 Direct Red 28 

Direct Blue 6 Direct Brown 59 Direct Red 37 

Direct Blue 8 Direct Brown 74 Direct Red 39 

Direct Blue 9 Direct Brown 79 Direct Red 44 
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Dispersjonsfargestoffer 

Direct Blue 10 Direct Brown 95 Direct Red 46 

Direct Blue 14 Direct Brown 101 Direct Red 62 

Direct Blue 15 Direct Brown 154 Direct Red 67 

Direct Blue 21 Direct Brown 222 Direct Red 72 

Direct Blue 22 Direct Brown 223 Direct Red 126 

Direct Blue 25 Direct Green 1 Direct Red 168 

Direct Blue 35 Direct Green 6 Direct Red 216 

Direct Blue 76 Direct Green 8 Direct Red 264 

Direct Blue 116 Direct Green 8,1 Direct Violet 1 

Direct Blue 151 Direct Green 85 Direct Violet 4 

Direct Blue 160 Direct Orange 1 Direct Violet 12 

Direct Blue 173 Direct Orange 6 Direct Violet 13 

Direct Blue 192 Direct Orange 7 Direct Violet 14 

Direct Blue 201 Direct Orange 8 Direct Violet 21 

Direct Blue 215 Direct Orange 10 Direct Violet 22 

Direct Blue 295 Direct Orange 108 Direct Yellow 1 

Direct Blue 306 Direct Red 1 Direct Yellow 24 

Direct Brown 1 Direct Red 2 Direct Yellow 48 

Direct Brown 1:2 Direct Red 7  

Direct Brown 2 Direct Red 10  

c) Kreftframkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske (CMR) eller potensielt sensibiliserende fargestoffer 

Kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske fargestoffer 

C.I. Acid Red 26 C. I. Direct Black 38 C.I. Disperse Blue 1 

C.I. Basic Red 9 C. I. Direct Blue 6 C.I. Disperse Orange 11 

C.I. Basic Violet 14 C. I. Direct Red 28 C. I. Disperse Yellow 3 

Potensielt sensibiliserende dispersjonsfargestoffer 

C.I. Disperse Blue 1 C.I. Disperse Blue 124 C.I. Disperse Red 11 

C.I. Disperse Blue 3 C.I. Disperse Brown 1 C.I. Disperse Red 17 

C.I. Disperse Blue 7 C.I. Disperse Orange 1 C.I. Disperse Yellow 1 

C.I. Disperse Blue 26 C.I. Disperse Orange 3 C.I. Disperse Yellow 3 

C.I. Disperse Blue 35 C.I. Disperse Orange 37 C.I. Disperse Yellow 9 

C.I. Disperse Blue 102 C.I. Disperse Orange 76 C.I. Disperse Yellow 39 

C.I. Disperse Blue 106 C.I. Disperse Red 1 C.I. Disperse Yellow 49 
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Tillegg 3 

BESTE TILGJENGELIG TEKNIKK FOR ENERGIEFFEKTIVITET I FORBINDELSE MED VASKING, TØRKING OG HERDING 

Område Beste tilgjengelige teknikker (BAT) 

1.  Generell energistyring 1.1  Delmåling 

1.2  Systemer for prosessovervåking og automatisk kontroll for regulering av 

strømning, fyllevolumer, temperaturer og tidsinnstilling 

1.3  Isolering av rør, ventiler og flenser 

1.4  Frekvensstyrte elektriske motorer og pumper 

1.5  Lukket utforming av maskiner for å redusere damptap 

1.6  Ombruk/gjenvinning av vann og væske i satsvise metoder 

1.7  Varmegjenvinning, f.eks. skyllevann, dampkondensat, avtrekksluft fra 

prosesser, forbrenningsgasser 

2.  Vasking og skylling 2.1  Bruk av kjølevann som prosessvann 

2.2  Erstatning av overløpsvasking med drenerings-/innløpsvasking 

2.3  Bruk av «smarte» skylleteknologier med regulering av vannstrøm og 

motstrøm 

2.4  Installering av varmevekslere 

3.  Tørking og herding ved hjelp av spenn-

rammer 

3.1  Optimalisering av luftstrøm 

3.2  Isolering av lokaler 

3.3  Installering av effektive brennersystemer 

3.4  Installering av varmegjenvinningssystemer 

Merk:  

De nye beste tilgjengelige teknikkene som myndighetene i EU-medlemsstatene viser til og anbefaler etter datoen for offentliggjøring av 

Europakommisjonens BREF-dokument om tekstilprodukter (2003), skal anses som et supplement til dem som angitt over. 
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KOMMISJONSAVGJERD 

av 13. juni 2014 

om endring av vedtak 2007/742/EF om elektriske, gassdrivne eller gassabsorpsjonsdrivne 

varmepumper 

[meld under nummeret K(2014) 3838] 

(2014/363/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 3 bokstav c), 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  Kommisjonsbeslutning 2014/314/EU av 28. mai 2014 om fastsettelse av kriterier for tildeling av EU-miljømerket til 

vannbaserte varmeanlegg(2) omfattar luft / saltvatn / vatn til vatn-varmepumper som gjev varme til vassbaserte varmeanlegg. 

2)  Kommisjonsvedtak 2007/742/EF av 9. november 2007 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 

elektriske, gassdrivne eller gassabsorpsjonsdrivne varmepumper(3) sluttar å gjelde 31. oktober 2014. 

3)  Det er gjort ei vurdering av relevansen og nytten til dei noverande miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og 

kontroll som er fastsette i det nemnde vedtaket. Ettersom revisjonen av dette vedtaket er på ulike stadium, bør det 

tidsrommet som miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde for, lengjast. Det tidsrommet 

som miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som er fastsette i vedtak 2007/742/EF, skal gjelde 

for, bør lengjast til 31. desember 2016. 

4)  Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 — 

5)  Vedtak 2007/742/EF bør difor endrast. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedtak 2007/742/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1.  I artikkel 1 tredje leddet skal ny bokstav c) lyde: 

«c)  varmepumper som gjev varme til vassbaserte varmeanlegg.» 

2.  I artikkel 4 vert «31. oktober 2014» bytt ut med «31. desember 2016». 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 17.6.2014, s. 60, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, 

s. 74. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) TEU L 164 av 3.6.2014, s. 83. 

(3) TEU L 301 av 20.11.2007, s. 14. 

2019/EØS/77/71 
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Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 13. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSAVGJERD 

av 23. juni 2014 

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til madrassar 

[meld under nummeret K(2014) 4083] 

(2014/391/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I medhald av forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildelast dei produkta som har ein redusert miljøverknad 

gjennom heile livssyklusen sin. 

2) Ved forordning (EF) nr. 66/2010 vart det fastsett at det skal innførast særlege kriterium for tildeling av EU-miljømerket 

for kvar produktgruppe. 

3) Ved kommisjonsvedtak 2009/598/EF(2) vart det innført miljøkriterium og tilhøyrande krav til vurdering og kontroll for 

madrassar som er gyldige fram til 30. juni 2014. 

4) For betre å spegle det aktuelle tekniske nivået på marknaden for denne produktgruppa, og for å ta omsyn til nyskapinga 

dei seinare åra, er det føremålstenleg å endre verkeområdet for produktgruppa og fastsetje reviderte miljøkriterium. 

5) Dei reviderte kriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll bør gjelde i eit tidsrom på fire år frå datoen då 

denne avgjerda vert teken, samstundes som det vert teke omsyn til innovasjonssyklusen til denne produktgruppa. Desse 

kriteria skal føre til bruk av materiale som er produserte på ein meir berekraftig måte (ut frå ein livssyklusanalyse), 

avgrense bruken av farlege sambindingar og innhaldet av farlege restar, avgrense madrassane sin medverknad til 

innandørs luftureining og fremje eit slitesterkt produkt av høg kvalitet som det er lett å reparere og demontere. 

6) Vedtak 2009/598/EF bør difor bytast ut med denne avgjerda. 

7) Det bør innførast ein overgangsperiode for produsentar som har fått tildelt miljømerket for madrassar på grunnlag av dei 

kriteria som er fastsette i vedtak 2009/598/EF, slik at dei får nok tid til å kunne tilpasse produkta sine til å vere i samsvar 

med dei reviderte kriteria og krava. 

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

1.  Produktgruppa «madrassar» skal omfatte produkt som er laga av eit stofftrekk som er fylt med ulike materiale, og som kan 

plasserast i ei sengeramme med botn eller er utforma for frittståande plassering, med ei overflate som er meint til å sove eller 

kvile på innandørs.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 25.6.2014, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2015 av  

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, 

s. 74. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/598/EF av 9. juli 2009 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar  

(TEU L 203 av 5.8.2009, s. 65). 

2019/EØS/77/72 
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2.  Produktgruppa omfattar ikkje sengebotnar av tre, polstra sengebotnar, luftmadrassar og vassmadrassar, og heller ikkje 

madrassar som er klassifiserte i medhald av rådsdirektiv 93/42/EØF(1). 

Artikkel 2 

I denne avgjerda tyder: 

1) «barnemadrass» ein madrass som er kortare enn 1400 mm, 

2) «stoff som det er mogleg å skilje ut» eit stoff som viser 80 % nedbryting av oppløyst organisk karbon innan 28 dagar ved 

bruk av ein av dei følgjande prøvingsmetodane: OECD 303A/B, ISO 11733, 

3) «stoff med ibuande evne til biologisk nedbryting» eit stoff som viser 70 % nedbryting av oppløyst organisk karbon innan 

28 dagar eller 60 % av teoretisk høgste oksygensvinn eller karbondioksidproduksjon innan 28 dagar, ved bruk av ein av dei 

følgjande prøvingsmetodane: ISO 14593, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888, OECD 302 C, 

4) «stoff med god evne til biologisk nedbryting» eit stoff som viser 70 % nedbryting av oppløyst organisk karbon innan 

28 dagar eller 60 % av teoretisk høgste oksygensvinn eller karbondioksidproduksjon innan 28 dagar, ved bruk av ein av dei 

følgjande prøvingsmetodane: OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, 

OECD 301 E, OECD 301 F, ISO 9408, 

5) «delvis flyktig organisk sambinding (SVOC)» alle organiske sambindingar som eluerer i ein gasskromatografikolonne 

mellom n-heksadekan (ekskludert) og n-dokosan (inkludert), med eit kokepunkt som er noko høgare enn 287 °C, der 

målinga vert gjord ved bruk av ein kapillærkolonne som er dekt med 5 % fenyl / 95 % metylpolysiloksan, 

6) «svært flyktig organisk sambinding (VVOC)» alle organiske sambindingar som eluerer i ein gasskromatografikolonne før 

n-heksan, med eit kokepunkt som er noko lågare enn 68 °C, der målinga vert gjord ved bruk av ein kapillærkolonne som er 

dekt med 5 % fenyl / 95 % metylpolysiloksan, 

7) «flyktig organisk sambinding (VOC)» alle organiske sambindingar som eluerer i ein gasskromatografikolonne mellom, og 

inkludert, n-heksan og n-heksadekan med eit kokepunkt på om lag mellom 68 °C og 287 °C, der målinga vert gjord ved 

bruk av ein kapillærkolonne som er dekt med 5 % fenyl / 95 % metylpolysiloksan. 

Artikkel 3 

For å kunne få tildelt EU-miljømerket i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010 må eit produkt høyre inn under produktgruppa 

«madrassar» slik det er definert i artikkel 1 i denne avgjerda, og oppfylle dei kriteria og tilhøyrande krava til vurdering og 

kontroll som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 4 

Kriteria for produktgruppa «madrassar» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde i fire år frå datoen då 

denne avgjerda vart teken. 

Artikkel 5 

For administrative føremål vert produktgruppa «madrassar» tildelt kodenummeret «014». 

Artikkel 6 

Vedtak 2009/598/EF vert oppheva. 

  

(1) Rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr (TEF L 169 av 12.7.1993, s. 1). 
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Artikkel 7 

1.  Som unntak frå artikkel 6 skal søknader om tildeling av EU-miljømerket til produkt som er omfatta av produktgruppa 

«madrassar» og er sende inn før datoen då denne avgjerda vart teken, vurderast i samsvar med dei vilkåra som er fastsette i 

vedtak 2009/598/EF. 

2.  Søknader om tildeling av EU-miljømerket til produkt som er omfatta av produktgruppa «madrassar» og er sende inn 

seinast to månader etter datoen då denne avgjerda vart teken, kan vurderast anten på grunnlag av dei kriteria som er fastsette i 

vedtak 2009/543/EF eller 2009/598/EF, eller dei kriteria som er fastsette i denne avgjerda. 

Desse søknadene skal vurderast på grunnlag av dei kriteria som dei byggjer på. 

3.  Dersom EU-miljømerket er tildelt på grunnlag av ein søknad som er vurdert ut frå dei kriteria som er fastsette i vedtak 

2009/598/EF, kan det nyttast i tolv månader frå datoen då denne avgjerda vart teken. 

Artikkel 8 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 23. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

______ 
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VEDLEGG 

MÅLSETJING 

Krav til vurdering og kontroll 

Dei særlege krava til vurdering og kontroll er oppførte under kvart kriterium. 

Når søkjaren skal leggje fram fråsegner, dokumentasjon, analysar, prøvingsrapportar eller andre prov som stadfestar at produktet 

oppfyller kriteria, kan dette kome frå søkjaren sjølv og/eller frå leverandøren eller leverandørane til søkjaren og/eller frå 

underleverandøren eller underleverandørar osv., alt etter korleis det høver. 

Dei rette organa skal helst godkjenne prøvingar som er akkrediterte i samsvar med ISO 17025, og kontrollar som er utførte av 

organ som er akkrediterte i medhald av EN 45011 eller ein tilsvarande internasjonal standard. 

Det kan eventuelt nyttast andre prøvingsmetodar enn dei som er oppførte under kvart kriterium dersom det rette organet som 

vurderer søknaden, meiner at dei er jamgode. 

Om naudsynt kan dei rette organa krevje utfyllande dokumentasjon og utføre uavhengige kontrollar. 

Det er ein føresetnad at produktet oppfyller alle lovfesta krav i staten eller statane der produktet skal bringast i omsetning. 

Søkjaren skal stadfeste at produktet oppfyller dette kravet. 

KRITERIUM FOR EU-MILJØMERKET 

Kriterium for tildeling av EU-miljømerket til madrassar: 

1.  Lateksskum 

2.  Polyuretanskum 

3.  Metalltråd og fjører 

4.  Kokosfibrar 

5.  Tekstilar (stoff og fibrar som vert nytta som trekk og/eller fyllmateriale til madrassar) 

6.  Lim og klebemiddel 

7.  Flammehemmarar 

8.  Biocid 

9.  Mjuknarar 

10.  Stoff og stoffblandingar som ikkje skal nyttast eller berre kan nyttast i avgrensa omfang 

11.  Utslepp av spesifiserte flyktige organiske sambindingar (SVOC, VOC og VVOC) frå madrassar 

12.  Teknisk yting 

13.  Utforming med sikte på demontering og materialattvinning 

14.  Opplysningar på EU-miljømerket 

15.  Tilleggsopplysningar til forbrukarane 

Kriteria for tildeling av EU-miljømerket byggjer på dei produkta som har best miljøprestasjon på marknaden for madrassar. 

Bruk av kjemikal og utslepp av ureinande stoff er ein del av produksjonsprosessen, men farlege stoff skal, så langt det er mogleg, 

ikkje nyttast, eller dei skal avgrensast til det minstemålet som er naudsynt for at madrassen skal fungere tilfredsstillande og 

samstundes oppfylle strenge krav til kvalitet og tryggleik. Difor kan det i særskilde høve gjevast unntak for visse stoff/stoffgrupper 

for ikkje å føre miljøbyrda over på andre fasar av livssyklusen eller på andre miljøverknader, og berre dersom det ikkje finst andre 

berekraftige alternativ på marknaden. 
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Kriterium 1. Lateksskum 

Merknad: Dei følgjande krava treng berre vere oppfylte dersom lateksskum utgjer meir enn 5 % av den samla vekta til 

madrassen. 

1.1. Stoff som er underlagde restriksjonar 

Konsentrasjonane i lateksskum av dei stoffa som er nemnde nedanfor, skal ikkje overstige følgjande verdiar: 

Stoffgruppe Stoff Grenseverdi (ppm) 
Vilkår for vurdering og 

kontroll 

Klorfenol Mono- og diklorerte fenol (salt og esterar av dei) 1 A 

Andre klorfenol 0,1 A 

Tungmetall As (arsen) 0,5 B 

Cd (kadmium) 0,1 B 

Co (kobolt) 0,5 B 

Cr (krom), samla 1 B 

Cu (kopar) 2 B 

Hg (kvikksølv) 0,02 B 

Ni (nikkel) 1 B 

Pb (bly) 0,5 B 

Sb (antimon) 0,5 B 

Pesticid(*) Aldrin 0,04 C 

o,p-DDE 0,04 C 

p,p-DDE 0,04 C 

o,p-DDD 0,04 C 

p,p-DDD 0,04 C 

o,p-DDT 0,04 C 

p,p-DDT 0,04 C 

Diazinon 0,04 C 

Diklorfention 0,04 C 

Diklorvos 0,04 C 

Dieldrin 0,04 C 
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Stoffgruppe Stoff Grenseverdi (ppm) 
Vilkår for vurdering og 

kontroll 

 Endrin 0,04 C 

 Heptaklor 0,04 C 

 Heptaklorepoksid 0,04 C 

 Heksaklorbenzen 0,04 C 

 Heksaklorsykloheksan 0,04 C 

 α-heksaklorsykloheksan 0,04 C 

 β-heksaklorsykloheksan 0,04 C 

 γ-heksaklorsykloheksan (Lindan) 0,04 C 

 δ-heksaklorsykloheksan 0,04 C 

 Malation 0,04 C 

 Metoksiklor 0,04 C 

 Mirex 0,04 C 

 Parationetyl 0,04 C 

 Parationmetyl 0,04 C 

Andre særskilde stoff 

som er underlagde 

restriksjonar 

Butadien 1 D 

(*) Berre for skum som inneheld minst 20 vektprosent naturleg lateks. 

Vurdering og kontroll :  

A.  For klorfenol skal søkjaren leggje fram ein rapport som viser resultata av følgjande prøvingsmetode: Ei prøve på 5 g skal 

malast opp, og klorfenol skal ekstraherast i form av fenol (PCP), natriumsalt (SPP) eller esterar. Ekstrakta skal analyserast 

ved bruk av gasskromatografi (GC). Påvising skal gjerast ved massespektrometri eller elektroninnfangingsdetektor (ECD). 

B.  For tungmetall skal søkjaren leggje fram ein rapport som viser resultata av følgjande prøvingsmetode: Ei oppmalen prøve 

vert eluert i samsvar med DIN 38414-S4 eller tilsvarande i tilhøvet 1:10. Filtratet av prøva skal filtrerast gjennom eit 

0,45 μm membranfilter (om naudsynt ved trykkfiltrering). Innhaldet av tungmetall i den filtrerte løysinga skal fastsetjast 

ved bruk av optisk emisjonsspektrometri med induktivt kopla plasma (ICP-OES), òg kalla atomemisjonsspektrometri med 

induktivt kopla plasma (ICP-AES), eller ved atomabsorpsjonsspektrometri med hydrid- eller kalddampteknikk. 

C.  For pesticid skal søkjaren leggje fram ein rapport som viser resultata av følgjande prøvingsmetode: Ei prøve på 2 g vert 

ekstrahert i eit ultralydbad med ei blanding av heksan og diklormetan (85/15). Ekstraktet skal reinsast ved risting med 

acetonitril eller ved adsorpsjonskromatografi på florisil. Måling og mengdefastsetjing skal gjerast ved gasskromatografi 

med påvising ved elektroninnfangingsdetektor eller ved gasskromatografi kopla til massespektrometri. Prøving for pesticid 

er obligatorisk for lateksskum som inneheld minst 20 % naturleg lateks.  
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D.  For butadien skal søkjaren leggje fram ein rapport som viser resultata av følgjande prøvingsmetode: Etter oppmaling og 

veging av lateksskummet skal det gjerast ei «headspace»-prøvetaking. Innhaldet av butadien skal fastsetjast ved gass-

kromatografi og påvisast ved flammeionisasjon. 

1.2. Utslepp av spesifiserte flyktige organiske sambindingar (SVOC, VOC og VVOC) 

Konsentrasjonane i inneluft av dei stoffa som er nemnde nedanfor, utrekna ved forsøkskammermetoden, skal ikkje overstige dei 

følgjande verdiane etter eit tidsrom på 24 timar: 

Stoff Grenseverdi (mg/m3) 

1,1,1 — trikloretan 0,2 

4-fenylsykloheksen 0,02 

Karbondisulfid 0,02 

Formaldehyd 0,005 

Nitrosamin(*) 0,0005 

Styren 0,01 

Tetrakloretylen 0,15 

Toluen 0,1 

Trikloretylen 0,05 

Vinylklorid 0,0001 

Vinylsykloheksen 0,002 

Aromatiske hydrokarbon (samla) 0,3 

VOC (samla) 0,5 

(*) N-nitrosodimetylamin (NDMA), N-nitrosodietylamin (NDEA), N-nitrosometyletylamin (NMEA), N-nitrosodi-i-propylamin (NDIPA),  

N-nitrosodi-n-propylamin (NDPA), N-nitrosodi-n-butylamin (NDBA), N-nitrosopyrrolidinon (NPYR), N-nitrosopiperidin (NPIP),  

N-nitrosomorfolin (NMOR). 

Vurder ing o g kont ro l l :  Søkjaren skal leggje fram ein rapport som viser resultata av følgjande prøvingsmetode: Det skal 

utførast ein forsøkskammeranalyse i samsvar med standarden ISO 16000-9. Den emballerte prøva skal lagrast ved romtemperatur i 

minst 24 timar. Etter dette tidsrommet skal prøva pakkast opp og overførast direkte til forsøkskammeret. Prøva skal plasserast i ein 

prøvehaldar slik at det kjem til luft på alle sider. Dei klimatiske faktorane skal justerast i samsvar med ISO 16000-9. For å kunne 

jamføre prøvingsresultata skal det spesifikke talet på luftvekslingar (q = n/l) vere 1. Luftvekslingstalet skal vere mellom 0,5 og 

1. Prøvetakinga av luft skal startast 24 ± 1 timar etter at kammeret er fylt og skal gjerast ved bruk av DNPH-røyr til analyse av 

formaldehyd og andre aldehyd, og ved bruk av Tenax TA til analyse av andre flyktige organiske sambindingar. Prøvetakinga av 

andre sambindingar kan vare lenger, men skal avsluttast innan 30 timar.  
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Analysen av formaldehyd og andre aldehyd skal vere i samsvar med standarden ISO 16000-3. Med mindre noko anna er 

fastsett, skal analysen av andre flyktige organiske sambindingar vere i samsvar med standarden ISO 16000-6. 

Prøvingar som vert gjorde etter standarden CEN/TS 16516, skal reknast for å vere jamgode med dei som vert gjorde etter 

standardane i ISO 16000-serien. 

Analysen av nitrosamin skal gjerast ved hjelp av gasskromatografi i kombinasjon med deteksjon ved termisk energianalyse 

(GC-TEA), i samsvar med BGI 505-23-metoden (tidlegare ZH 1/120.23) eller tilsvarande. 

1.3. Fargestoff 

Dersom det vert nytta fargestoff, skal kriterium 5.5 vere oppfylt. 

Vurdering og kontroll : Søkjaren skal leggje fram anten ei fråsegn frå produsenten av skummet om at fargestoff ikkje er 

nytta, eller, dersom det er nytta fargestoff, ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt, saman med utfyllande dokumentasjon. 

Kriterium 2. Polyuretanskum 

Merknad: Dei følgjande krava treng berre vere oppfylte dersom polyuretanskum utgjer meir enn 5 % av den samla vekta til 

madrassen. 

2.1. Stoff som er underlagde restriksjonar 

Konsentrasjonane i polyuretanskum av dei stoffa som er nemnde nedanfor, skal ikkje overstige følgjande verdiar: 

Stoffgruppe Stoff (akronym, CAS-nummer, kjemisk symbol) Grenseverdi 
Vilkår for vurdering 

og kontroll 

Biocid Stoff som er underlagde restriksjonar i samsvar med 

kriterium 8.1 

Ikkje medvite tilsette A 

Tungmetall As (arsen) 0,2 ppm B 

Cd (kadmium) 0,1 ppm B 

Co (kobolt) 0,5 ppm B 

Cr (krom), samla 1,0 ppm B 

Cr VI (krom VI) 0,01 ppm B 

Cu (kopar) 2,0 ppm B 

Hg (kvikksølv) 0,02 ppm B 

Ni (nikkel) 1,0 ppm B 

Pb (bly) 0,2 ppm B 

Sb (antimon) 0,5 ppm B 

(Se) Selen 0,5 ppm B 
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Stoffgruppe Stoff (akronym, CAS-nummer, kjemisk symbol) Grenseverdi 
Vilkår for vurdering 

og kontroll 

Mjuknarar Di-isononylftalat (DINP, 28553-12-0) 0,01 vektprosent (w/w) 

(samla) 

C 

Di-n-oktylftalat (DNOP, 117-84-0)   

Di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP, 117-81-7)   

Di-isodecylftalat (DIDP, 26761-40-0)   

Butylbenzylftalat (BBP, 85-68-7)   

Dibutylftalat (DBP, 84-74-2)   

Ftalat Ikkje medvite tilsette A 

TDA og MDA 2,4-toluendiamin (2,4-TDA, 95-80-7) 5,0 ppm D 

4,4'-diaminodifenylmetan 5,0 ppm D 

(4,4'-MDA, 101-77-9)   

Tinnorganiske stoff Tributyltinn (TBT) 50 ppb E 

Dibutyltinn (DBT) 100 ppb E 

Monobutyltinn (MBT) 100 ppb E 

Tetrabutyltinn (TeBT) — — 

Monooktyltinn (MOT) — — 

Dioktyltinn (DOT) — — 

Trisykloheksyltinn (TcyT) — — 

Trifenyltinn (TPhT) — — 

Sum 500 ppb E 

Andre særskilde 

stoff som er 

underlagde 

restriksjonar 

Klorerte eller bromerte dioksin eller furan Ikkje medvite tilsette A 

Klorerte hydrokarbon (1,1,2,2-tetrakloretan, 

pentakloretan, 1,1,2-trikloretan, 1,1-dikloretylen) 

Ikkje medvite tilsette A 
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Stoffgruppe Stoff (akronym, CAS-nummer, kjemisk symbol) Grenseverdi 
Vilkår for vurdering 

og kontroll 

 Klorerte fenol (PCP, TeCP, 87-86-5) Ikkje medvite tilsette A 

 Heksaklorsykloheksan (58-89-9) Ikkje medvite tilsett A 

 Monometyl-dibromdifenylmetan (99688-47-8) Ikkje medvite tilsett A 

 Monometyl-diklordifenylmetan (81161-70-8) Ikkje medvite tilsett A 

 Nitrittar Ikkje medvite tilsette A 

 Polybromerte bifenyl (PBB, 59536-65-1) Ikkje medvite tilsette A 

 Pentabromdifenyleter (PeBDE, 32534-81-9) Ikkje medvite tilsett A 

 Oktabromdifenyleter (OBDE, 32536-52-0) Ikkje medvite tilsett A 

 Polyklorerte bifenyl (PCB, 1336-36-3) Ikkje medvite tilsette A 

 Polyklorerte terfenyl (PCT, 61788-33-8) Ikkje medvite tilsette A 

 Tris(2,3-dibromopropyl)fosfat (TRIS, 126-72-7) Ikkje medvite tilsett A 

 Trimetylfosfat (512-56-1) Ikkje medvite tilsett A 

 Tris-aziridinyl-fosfinoksid (TEPA, 545-55-1) Ikkje medvite tilsett A 

 Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP, 115-96-8) Ikkje medvite tilsett A 

 Dimetylmetylfosfonat (DMMP, 756-79-6) Ikkje medvite tilsett A 

Vurdering og kontroll :  

A.  For biocid, ftalat og andre særskilde stoff som er underlagde restriksjonar, skal søkjaren leggje fram ei fråsegn som er 

underbygd med fråsegner frå produsentane av skummet, som stadfestar at dei stoffa som er oppførte i lista, ikkje medvite er 

vortne tilsette i skumsamansetnaden. 

B.  For tungmetall skal søkjaren leggje fram ein rapport som viser resultata av følgjande prøvingsmetode: Ei oppmalen prøve 

vert eluert i samsvar med DIN 38414-S4 eller tilsvarande i høvet 1:10. Filtratet vert filtrert gjennom eit 0,45 μm 

membranfilter (om naudsynt ved trykkfiltrering). Innhaldet av tungmetall i den filtrerte løysinga skal fastsetjast ved bruk av 

atomemisjonsspektrometri med induktivt kopla plasma (ICP-AES eller ICP-OES) eller ved atomabsorpsjonsspektrometri 

med hydrid- eller kalddampteknikk. 

C.  For den samla mengda mjuknarar skal søkjaren leggje fram ein rapport som viser resultata av følgjande prøvingsmetode: 

Prøva skal omfatte seks delar som skal takast frå under overflata på kvar side av prøva (ned til høgst to cm frå overflata). 

Ekstraksjon skal utførast med diklormetan ved bruk av ein validert metode, etterfølgd av analyse ved hjelp av 

gasskromatografi-massespektrometri (GC/MS) eller høgtrykksvæskekromatografi (HPLC/UV).  
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D.  For TDA og MDA skal søkjaren leggje fram ein rapport som viser resultata av følgjande prøvingsmetode: Prøva skal 

omfatte seks delar som skal takast frå under overflata på kvar side av prøva (ned til høgst to cm frå overflata). Ekstraksjon 

skal utførast med 1 % vassløysing av eddiksyre. Det skal utførast fire ekstraksjonar etter kvarandre på den same 

skumprøva, og høvet mellom vekta og volumet til prøva skal vere 1:5 i kvart tilfelle. Ekstrakta skal slåast saman, tynnast ut 

til eit kjent volum, filtrerast og analyserast ved hjelp av høgtrykksvæskekromatografi (HPLC-UV) eller HPLC-MS. 

Dersom det er mistanke om forstyrringar under ein HPLC-UV-analyse, skal det utførast ein ny analyse ved hjelp av 

høgtrykksvæskekromatografi-massespektrometri (HPLC-MS). 

E.  For tinnorganiske stoff skal søkjaren leggje fram ein rapport som viser resultata av følgjande prøvingsmetode: Prøva skal 

omfatte seks delar som skal takast frå under overflata på kvar side av prøva (ned til høgst to cm frå overflata). 

Ekstraksjonen skal utførast i éin time i ultralydbad ved romtemperatur. Ekstraksjonsmiddelet skal vere ei blanding med 

følgjande samansetnad: 1 750 ml metanol + 300 ml eddiksyre + 250 ml buffer (pH 4,5). Bufferen skal vere ei løysing med 

164 g natriumacetat i 1 200 ml vatn og 165 ml eddiksyre, tynna ut med vatn til eit volum på 2 000 ml. Etter ekstraksjonen 

skal alkyltinnsambindingane derivatiserast ved å tilsetje ei løysing av natriumtetraetylborat i tetrahydrofuran (THF). 

Derivatet skal ekstraherast med n-heksan, og prøva skal ekstraherast på nytt. Dei to heksanekstrakta skal slåast saman og 

deretter nyttast til å fastsetje dei organiske tinnsambindingane ved gasskromatografi med masseselektiv deteksjon i SIM-

innstilling. 

2.2. Utslepp av spesifiserte flyktige organiske sambindingar (SVOC, VOC og VVOC) 

Konsentrasjonane i inneluft av dei stoffa som er nemnde nedanfor, utrekna ved forsøkskammermetoden, skal ikkje overstige 

følgjande verdiar etter eit tidsrom på 72 timar: 

Stoff (CAS-nummer) Grenseverdi (mg/m3) 

Formaldehyd (50-00-0) 0,005 

Toluen (108-88-3) 0,1 

Styren (100-42-5) 0,005 

Kvar sambinding som kan påvisast og er klassifisert i kategori C1A eller C1B i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1). 

0,005 

Summen av alle sambindingar som kan påvisast og er klassifiserte i kategori C1A eller 

C1B i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008. 

0,04 

Aromatiske hydrokarbon 0,5 

VOC (samla) 0,5 

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

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

(TEU L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

Vurder ing o g kont ro l l : Søkjaren skal leggje fram ein rapport som viser resultata av følgjande prøvingsmetode: Skumprøva 

skal plasserast på botnen av eit utsleppsprøvekammer og kondisjonerast i tre dagar ved 23 °C og 50 % relativt fuktinnhald, med eit 

luftvekslingstal n på 0,5 per time og ei fylling L av kammeret på 0,4 m2/m3 (= samla eksponert prøveoverflate i høve til 

dimensjonen utan forsegling av kantar og bakside) i samsvar med ISO 16000-9 og ISO 16000-11. Prøvetakinga skal utførast 72 ± 2 

timar etter at kammeret er fylt og skal vare i éin time; det skal nyttast Tenax TA- og DNPH-røyr til analyse av høvesvis flyktige 

organiske sambindingar og formaldehyd. Utsleppa av VOC vert fanga i Tenax TA-adsorbentrøyr og deretter analyserte ved hjelp 

av varmedesorpsjon og gasskromatografi med tilkopla masseselektiv detektor (GC-MS) i samsvar med ISO 16000-6. Resultata vert 

uttrykte semikvantitativt som toluenekvivalentar. Alle spesifiserte einskildkomponentar med ein konsentrasjon ≥ 1 μg/m3 skal 

rapporterast. Den samla VOC-verdien er summen av alle komponentar som har ein konsentrasjon ≥ 1 μg/m3 og eluerer i 

«retensjonsvindauget» frå og med n-heksan (C6) til og med n-heksadekan (C16). Summen av alle sambindingar som kan påvisast 
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og er klassifiserte som kategori C1A eller C1B i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, er lik summen av alle dei stoffa som 

har ein konsentrasjon ≥ 1 μg/m3. Dersom prøvingsresultata overstig dei gjeldande grenseverdiane, må kvart einskilt stoff 

mengdefastsetjast. Mengda formaldehyd kan fastsetjast ved å samle opp prøvetakingslufta på DNPH-røyr og deretter analysere 

henne ved hjelp av HPLC/UV i samsvar med ISO 16000-3. 

Prøvingar som vert gjorde etter standarden CEN/TS 16516, skal reknast for å vere jamgode med dei som vert gjorde etter 

standardane i ISO 16000-serien. 

Merknad: 

— Volumet til forsøkskammeret skal vere 0,5 eller 1 m3. 

— Éi prøve (25 cm × 20 cm × 15 cm) skal nyttast i eit forsøkskammer på 0,5 m3, ståande vertikalt på ei av dei sidene som 

måler 20 cm × 15 cm. 

— To prøver (25 cm × 20 cm × 15 cm) skal nyttast i eit forsøkskammer på 1 m3, ståande vertikalt på ei av dei sidene som 

måler 20 cm × 15 cm; i dette tilfellet skal begge prøvene plasserast i eit forsøkskammer med 15 cm seg imellom. 

2.3. Fargestoff 

Dersom det vert nytta fargestoff, skal kriterium 5.5 vere oppfylt. 

Vurdering og kontroll : Søkjaren skal leggje fram anten ei fråsegn frå produsenten av skummet om at fargestoff ikkje er 

nytta, eller, dersom det er nytta fargestoff, ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt, saman med utfyllande dokumentasjon. 

2.4. Samla klorinnhald i isocyanat 

Dersom isomerblandingar av toluendiisocyanat (TDI) vert nytta i framstillinga av polyuretanskummet, skal det samla 

klorinnhaldet i desse isocyanata ikkje overstige 0,07 vektprosent. 

Vurdering og kontroll:  Søkjaren skal leggje fram anten ei fråsegn frå produsenten av skummet om at fargestoff ikkje er 

nytta, eller resultata av prøvingar som er utførte i samsvar med ASTM D4661-93 eller tilsvarande. 

2.5. Ekspansjonsmiddel 

Halogenerte organiske sambindingar skal ikkje nyttast som ekspansjonsmiddel eller hjelpe-ekspansjonsmiddel. 

Vurdering og kontroll :  Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn frå produsenten av skummet om at slike sambindingar ikkje er 

nytta. 

Kriterium 3. Metalltråd og fjører 

Merknad: Dei følgjande krava treng berre vere oppfylte dersom metalltråd og fjører utgjer meir enn 5 % av den samla vekta til 

madrassen. 

3.1. Avfeitting 

Dersom organiske løysemiddel vert nytta til avfeitting og/eller reinsing av metalltråd og/eller fjører, skal det nyttast eit lukka 

reinsings-/avfeittingssystem. 

Vurdering og kontroll : Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om dette frå produsenten av metalltråden og/eller fjørene. 

3.2. Galvanisering 

Overflata til fjørene skal ikkje vere galvaniserte. 

Vurdering og kontroll : Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om dette frå produsenten av metalltråden og/eller fjørene.  
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Kriterium 4. Kokosfibrar 

Merknad: Dei følgjande krava treng berre vere oppfylte dersom kokosfibrar utgjer meir enn 5 % av den samla vekta til 

madrassen. 

Dersom kokosfibrane er gummierte med lateks, skal det takast omsyn til kriteria for lateksskum. 

Vurdering og kontroll :  Søkjaren skal leggje fram anten ei fråsegn om at gummierte kokosfibrar ikkje er nytta, eller dei 

prøvingsrapportane som krevst for lateksskum i kriterium 1. 

Kriterium 5. Tekstilar (stoff og fibrar som vert nytta som trekk og/eller fyllmateriale til madrassar) 

Merknader: 

1)  Alle krava (5.1–5.11) til madrasstrekk (dvs. bolster) skal oppfyllast. 

2)  Fyllmateriale (dvs. polstring) skal oppfylle krav 5.1. Dersom ull er nytta som fyllmateriale, skal krav 5.1, 5.2 og 5.8 

oppfyllast. 

3)  Alle tekstilar som har fått tildelt EU-miljømerket i medhald av kommisjonsvedtak 2014/350/EU(1), vert automatisk rekna 

for å oppfylle krav 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10 og 5.11. For at madrassar skal få tildelt EU-miljømerket, må det 

likevel kunne påvisast at madrasstrekket òg oppfyller kriterium 5.9. 

5.1. Allmenne krav til farlege stoff (medrekna flammehemmarar, biocid og mjuknarar) (gjeld alle tekstilar) 

Alle tekstilar: Alle tekstilar skal oppfylle kriterium 7 (flammehemmarar), 8 (biocid), 9 (mjuknarar) og 10 (farlege stoff). 

Vurdering og kontroll :  Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med den utfyllande 

dokumentasjonen som krevst i det høvesvise kriteriet (7, 8, 9 og 10). 

5.2. Hjelpestoff som vert nytta i stoffblandingar og samansetnader (gjeld trekk som er laga av alle typar fibrar, og fyllmateriale 

som er laga av ull) 

Alle trekk: Følgjande stoff skal ikkje nyttast i stoffblandingar eller samansetnader som vert nytta i produksjonen av 

madrasstrekk. Grenseverdiar for førekomst av alkylfenol og alkylfenoletoksylat (APEO) på trekket skal oppfyllast. 

Fyllmateriale av ull: Alkylfenol og alkylfenoletoksylat skal ikkje nyttast i stoffblandingar eller samansetnader som vert nytta i 

produksjonen av fyllmateriale av ull, og grenseverdiar for førekomst av desse stoffa i fyllmaterialet skal oppfyllast. 

Stoff (CAS-nummer/akronym) Grenseverdi (mg/kg) 
Vilkår for vurdering og 

kontroll 

Alkylfenol: 

25 (til saman) A 

— Nonylfenol, isomerblandingar (25154-52-3) 

— 4-nonylfenol (104-40-5) 

— 4-nonylfenol, forgreina (84852-15-3) 

— Oktylfenol (27193-28-8) 

— 4-oktylfenol (1806-26-4) 

— 4-tert-oktylfenol (140-66-9) 

Alkylfenoletoksylat (APEO) og derivat av dei   

— Polyoksyetylert oktylfenol (9002-93-1)   

— Polyoksyetylert nonylfenol (9016-45-9)   

— Polyoksyetylert p-nonylfenol (26027-38-3)   

  

(1) Kommisjonsvedtak 2014/350/EF av 5. juni 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter (TEU 

L 174 av 13.6.2014, s. 45). 
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Stoff (CAS-nummer/akronym) Grenseverdi (mg/kg) 
Vilkår for vurdering og 

kontroll 

Bis(hydrogenert talgalkyl)dimetylammoniumklorid (DTDMAC) 

Ikkje nytta B 

Distearyldimetylammoniumklorid (DSDMAC) 

Di(herda talg)dimetylammoniumklorid (DHTDMAC) 

Etylendiamintetraacetat (EDTA) 

Dietylentriaminpentaacetat (DTPA) 

4-(1,1,3,3,-tetrametylbutyl)fenol 

1-metyl-2-pyrrolidon 

Nitrilotri-eddiksyre (NTA) 

Vurdering og kontroll :  

A.  Søkjaren skal leggje fram ein rapport som viser resultata av prøvinga av sluttproduktet; prøvinga skal gjerast ved 

løysemiddelekstraksjon etterfølgd av væskekromatografi–massespektrometri (LC–MS). 

B.  Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn frå leverandøren om at desse stoffa ikkje er nytta, underbygd med tryggleiksdatablad 

for alle stadia i produksjonen. 

5.3. Overflateaktive stoff, blautgjeringsmiddel og kompleksdannarar som vert nytta ved våthandsaming (gjeld trekk som er 

laga av alle typar fibrar) 

Alle overflateaktive stoff, blautgjeringsmiddel og kompleksdannarar: Minst 95 vektprosent av overflateaktive stoff, 

blautgjeringsmiddel og kompleksdannarar skal oppfylle eitt av følgjande vilkår: 

a)  dei skal ha god evne til biologisk nedbryting under aerobe tilhøve, 

b)  dei skal ha ibuande evne til biologisk nedbryting eller vere moglege å skilje ut i reinseanlegg. 

Ikkje-ioniske og kationiske overflateaktive stoff: Alle ikkje-ioniske og kationiske overflateaktive stoff skal òg ha god evne til 

biologisk nedbryting under anaerobiske tilhøve. 

Den seinaste revisjonen av databasen for delemne i vaskemiddel bør nyttast som referanse for evne til biologisk nedbryting. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf 

Vurdering og kontroll:  Søkjaren skal leggje fram høveleg dokumentasjon i form av tryggleiksdatablad og fråsegner frå 

leverandørar. 

For alle overflateaktive stoff, blautgjeringsmiddel og kompleksdannarar skal dette underbyggjast med resultat frå relevante 

OECD- eller ISO-prøvingar med omsyn til 

— god evne til biologisk nedbryting (OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, 

ISO 10708, OECD 301 E, OECD 301 F, ISO 9408) 

— ibuande evne til biologisk nedbryting (ISO 14593, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888, OECD 302 C) 

— evne til fjerning (OECD 303A/B, ISO 11733) 

For ikkje-ioniske og kationiske overflateaktive stoff skal dette underbyggjast med resultat frå relevante OECD- eller ISO-

prøvingar (ISO 11734, ECETOC nr. 28 (juni 1988), OECD 311).  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf
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5.4. Bleiking av masse, garn, stoff og sluttprodukt (gjeld trekk som er laga av alle typar fibrar) 

Klorhaldige middel skal ikkje nyttast til bleiking av garn, stoff eller sluttprodukt, bortsett frå kunstige cellulosefibrar. 

Masse som vert nytta i framstillinga av kunstige cellulosefibrar (til dømes viskose), skal bleikjast utan bruk av elementært klor. 

Den samla mengda klor og organisk bunde klor i dei ferdige fibrane (OX) skal ikkje overstige 150 ppm, og mengda i spillvatn 

frå produksjon av masse (AOX) skal ikkje overstige 0,170 kg/tonn lufttørka masse (ADt). 

Vurdering og kontroll : Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn frå leverandøren om at klorerte bleikjemiddel ikkje er nytta. 

For kunstige cellulosefibrar skal søkjaren leggje fram ein prøvingsrapport som viser at anten OX-kravet eller AOX-kravet er 

oppfylt ved bruk av ein høveleg prøvingsmetode: 

— OX: ISO 11480 (kontrollert forbrenning og mikrocoulometri) 

— AOX: ISO 9562 

5.5. Fargestoff (gjeld trekk som er laga av alle typar fibrar) 

Følgjande restriksjonar gjeld for fargestoff: 

Bruk av fargestoff i tekstilar skal òg oppfylle kriterium 10 om farlege stoff, og dermed gjeld òg dei tilhøyrande vilkåra for 

unntak. Vilkåra for unntak gjeld handsaming av fargestoff i fargeriet, fargingsprosessen og fjerning av farge frå spillvatn frå 

fargeri. 

Stoffgruppe Kriterium Vurdering og kontroll 

i)  Halogenerte 

berestoff 

Dersom det vert nytta dispersjonsfargestoff, skal halogenerte fargingsakse-

leratorar (berestoff) ikkje nyttast til farging av fibrar av polyester, akryl eller 

polyamid eller stoff som er laga av desse fibrane, eller blandingar av polyester 

og ull (døme på berestoff er 1,2-diklorbenzen, 1,2,4-triklorbenzen og klorfen-

oksyetanol). 

A 

ii)  Azofargestoff Azofargestoff som kan spaltast til aromatiske amin, og som ein veit er 

kreftframkallande, skal ikkje nyttast i fibrar av akryl, bomull, polyamid og ull, 

eller i stoff som er laga av desse fibrane. Grenseverdien for innhaldet av kvart 

arylamin i sluttproduktet skal vere 30 mg/kg. 

B 

 Arylamin CAS-nummer  

 4-aminobifenyl 92-67-1  

 Benzidin 92-87-5  

 4-klor-o-toluidin 95-69-2  

 2-naftylamin 91-59-8  

 o-amino-azotoluen 97-56-3  

 2-amino-4-nitrotoluen 99-55-8  

 p-kloranilin 106-47-8  

 2,4-diaminanisol 615-05-4  
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Stoffgruppe Kriterium Vurdering og kontroll 

 4,4'-diaminodifenylmetan 101-77-9  

 3,3'-diklorbenzidin 91-94-1  

 3,3'-dimetoksybenzidin 119-90-4  

 3,3'-dimetylbenzidin 119-93-7  

 3,3′-dimetyl-4,4′-diamindifenylmetan 838-88-0  

 p-kresidin 120-71-8  

 4,4′-metylen-bis-(2-kloranilin) 101-14-4  

 4,4'-oksydianilin 101-80-4  

 4,4'-tiodianilin 139-65-1  

 o-toluidin 95-53-4  

 2,4-diaminotoluen 95-80-7  

 2,4,5-trimetylanilin 137-17-7  

 o-anisidin (2-metoksyanilin) 90-04-0  

 2,4-xylidin 95-68-1  

 2,6-xylidin 87-62-7  

 4-aminoazobenzen 60-09-3  

 Ei rettleiande liste over azofargestoff som kan spaltast til arylamin, følgjer 

nedanfor. 

 

 Dispersjonsfargestoff som kan spaltast til aromatiske amin  

 Disperse Orange 60 Disperse Yellow 7  

 Disperse Orange 149 Disperse Yellow 23  

 Disperse Red 151 Disperse Yellow 56  

 Disperse Red 221 Disperse Yellow 218  

 Basiske fargestoff som kan spaltast til aromatiske amin  

 Basic Brown 4 Basic Red 114  

 Basic Red 42 Basic Yellow 82  

 Basic Red 76 Basic Yellow 103  

 Basic Red 111   
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Stoffgruppe Kriterium Vurdering og kontroll 

 Syrefargestoff som kan spaltast til aromatiske amin  

 CI Acid Black 29 CI Acid Red 24 CI Acid Red 128  

 CI Acid Black 94 CI Acid Red 26 CI Acid Red 115  

 CI Acid Black 131 CI Acid Red 26:1 CI Acid Red 128  

 CI Acid Black 132 CI Acid Red 26:2 CI Acid Red 135  

 CI Acid Black 209 CI Acid Red 35 CI Acid Red 148  

 CI Acid Black 232 CI Acid Red 48 CI Acid Red 150  

 CI Acid Brown 415 CI Acid Red 73 CI Acid Red 158  

 CI Acid Orange 17 CI Acid Red 85 CI Acid Red 167  

 CI Acid Orange 24 CI Acid Red 104 CI Acid Red 170  

 CI Acid Orange 45 CI Acid Red 114 CI Acid Red 264  

 CI Acid Red 4 CI Acid Red 115 CI Acid Red 265  

 CI Acid Red 5 CI Acid Red 116 CI Acid Red 420  

 CI Acid Red 8 CI Acid Red 119:1 CI Acid Violet 12  

 Direktefargestoff som kan spaltast til aromatiske amin  

 Direct Black 4 Basic Brown 4 Direct Red 13  

 Direct Black 29 Direct Brown 6 Direct Red 17  

 Direct Black 38 Direct Brown 25 Direct Red 21  

 Direct Black 154 Direct Brown 27 Direct Red 24  

 Direct Blue 1 Direct Brown 31 Direct Red 26  

 Direct Blue 2 Direct Brown 33 Direct Red 22  

 Direct Blue 3 Direct Brown 51 Direct Red 28  

 Direct Blue 6 Direct Brown 59 Direct Red 37  

 Direct Blue 8 Direct Brown 74 Direct Red 39  

 Direct Blue 9 Direct Brown 79 Direct Red 44  

 Direct Blue 10 Direct Brown 95 Direct Red 46  

 Direct Blue 14 Direct Brown 101 Direct Red 62  

 Direct Blue 15 Direct Brown 154 Direct Red 67  
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Stoffgruppe Kriterium Vurdering og kontroll 

 Direct Blue 21 Direct Brown 222 Direct Red 72  

 Direct Blue 22 Direct Brown 223 Direct Red 126  

 Direct Blue 25 Direct Green 1 Direct Red 168  

 Direct Blue 35 Direct Green 6 Direct Red 216  

 Direct Blue 76 Direct Green 8 Direct Red 264  

 Direct Blue 116 Direct Green 8,1 Direct Violet 1  

 Direct Blue 151 Direct Green 85 Direct Violet 4  

 Direct Blue 160 Direct Orange 1 Direct Violet 12  

 Direct Blue 173 Direct Orange 6 Direct Violet 13  

 Direct Blue 192 Direct Orange 7 Direct Violet 14  

 Direct Blue 201 Direct Orange 8 Direct Violet 21  

 Direct Blue 215 Direct Orange 10 Direct Violet 22  

 Direct Blue 295 Direct Orange 108 Direct Yellow 1  

 Direct Blue 306 Direct Red 1 Direct Yellow 24  

 Direct Brown 1 Direct Red 2 Direct Yellow 48  

 Direct Brown 1:2 Direct Red 7   

 Direct Brown 2 Direct Red 10   

iii)  CMR-fargestoff Fargestoff som er kreftframkallande, arvestoffskadelege eller 

reproduksjonstoksiske, skal ikkje nyttast i fibrar og stoff. 

A 

 Fargestoff som er kreftframkallande, 

arvestoffskadelege eller 

reproduksjonstoksiske 

CAS-nummer  

 C.I. Acid Red 26 3761-53-3  

 C.I. Basic Red 9 569-61-9  

 C.I. Basic Violet 14 632-99-5  

 C.I. Direct Black 38 1937-37-7  

 C.I. Direct Blue 6 2602-46-2  

 C.I. Direct Red 28 573-58-0  

 C.I. Disperse Blue 1 2475-45-8  

 C.I. Disperse Orange 11 82-28-0  

 C.I. Disperse Yellow 3 2832-40-8  
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Stoffgruppe Kriterium Vurdering og kontroll 

iv)  Fargestoff som kan 

vere sensibili-

serande 

Fargestoff som kan vere sensibiliserande, skal ikkje nyttast i fibrar av akryl, 

polyamid eller polyester, eller i stoff som er laga av desse fibrane. 

A 

 Dispersjonsfargestoff som kan vere 

sensibiliserande 

CAS-nummer  

 C.I. Disperse Blue 1 2475-45-8  

 C.I. Disperse Blue 3 2475-46-9  

 C.I. Disperse Blue 7 3179-90-6  

 C.I. Disperse Blue 26 3860-63-7  

 C.I. Disperse Blue 35 12222-75-2  

 C.I. Disperse Blue 102 12222-97-8  

 C.I. Disperse Blue 106 12223-01-7  

 C.I. Disperse Blue 124 61951-51-7  

 C.I. Disperse Brown 1 23355-64-8  

 C.I. Disperse Orange 1 2581-69-3  

 C.I. Disperse Orange 3 730-40-5  

 C.I. Disperse Orange 37 12223-33-5  

 C.I. Disperse Orange 76 13301-61-6  

 C.I. Disperse Red 1 2872-52-8  

 C.I. Disperse Red 11 2872-48-2  

 C.I. Disperse Red 17 3179-89-3  

 C.I. Disperse Yellow 1 119-15-3  

 C.I. Disperse Yellow 3 2832-40-8  

 C.I. Disperse Yellow 9 6373-73-5  

 C.I. Disperse Yellow 39 12236-29-2  

 C.I. Disperse Yellow 49 54824-37-2  

v)  Krom-

beisfargestoff 

Krombeisfargestoff skal ikkje nyttast i fibrar av polyamid eller ull eller i 

stoff som er laga av desse fibrane. 

A 

vi)  Metall-kompleks-

fargestoff 

Metallkompleksfargestoff som er baserte på kopar, krom eller nikkel, skal 

berre tillatast til farging av ull og polyamid eller av blandingar av desse 

fibrane og kunstige cellulosefibrar (til dømes viskose). 

A 
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Vurdering og kontroll :  

A.  Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn frå leverandøren om at desse stoffa ikkje er nytta, underbygd med tryggleiksdatablad. 

B.  Søkjaren skal leggje fram ein rapport som viser resultata av prøvinga av sluttproduktet. Innhaldet av azofargestoff i 

sluttproduktet skal prøvast i samsvar med EN 14362-1 og 14362-3. Grenseverdien er 30 mg/kg for kvart arylamin.  

(NB: Falske positive reaksjonar kan oppstå ved førekomst av 4-aminoazobenzen, og difor bør resultatet stadfestast.) 

5.6. Metall som kan ekstraherast (gjeld trekk som er laga av alle typar fibrar) 

Følgjande grenseverdiar skal nyttast: 

Metall 

Grenseverdiar (mg/kg) 

Trekk til barnemadrassar Alle andre produkt 

Antimon (Sb) 30,0 30,0 

Arsen (As) 0,2 1,0 

Kadmium (Cd) 0,1 0,1 

Krom (Cr)   

—  Tekstilar som er farga med metallkompleksfargestoff 1,0 2,0 

— Alle andre tekstilar 0,5 1,0 

Kobolt (Co)   

—  Tekstilar som er farga med metallkompleksfargestoff 1,0 4,0 

— Alle andre tekstilar 1,0 1,0 

Kopar (Cu) 25,0 50,0 

Bly (Pb) 0,2 1,0 

Nikkel (Ni)   

—  Tekstilar som er farga med metallkompleksfargestoff 1,0 1,0 

— Alle andre tekstilar 0,5 1,0 

Kvikksølv (Hg) 0,02 0,02 

Vurdering og kontroll : For å vise at grenseverdiane er etterlevde, skal søkjaren leggje fram ein rapport med resultata av 

prøvinga av sluttproduktet. Prøvingane skal omfatte ekstraksjon i samsvar med ISO 105-E04 (sur løysing med sveitte) og 

påvising med massespektrometri med induktivt kopla plasma (ICP-MS) eller optisk emisjonsspektrometri med induktivt kopla 

plasma (ICP-OES, òg kalla ICP-AES). 

5.7. Vass-, flekk- og oljeavstøytande middel (gjeld trekk som er laga av alle typar fibrar) 

Det skal ikkje nyttast fluorerte vass-, flekk- og oljeavstøytande middel. Dette omfattar handsaming med perfluorert og 

polyfluorert karbon. 

Ikkje-fluorerte middel skal ha god evne til biologisk nedbryting og ikkje vere bioakkumulerande i vassmiljøet, medrekna i 

vassediment. Dei skal dessutan oppfylle kriterium 10 om farlege stoff. 

Vurdering og kontroll:  Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn frå leverandøren om at desse stoffa ikkje er nytta, underbygd 

med tryggleiksdatablad, og det skal påvisast at kriterium 10 om farlege stoff er oppfylt.  
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5.8. Utslepp av spillvatn frå våthandsaming (gjeld trekk som er laga av alle typar fibrar, og fyllmateriale som er laga av ull) 

Utslepp av spillvatn i miljøet skal ikkje overstige 20 g KOF/kg handsama tekstil. Dette kravet gjeld veving, farging, trykking og 

etterhandsaming i samband med framstillinga av produktet/produkta. Målinga i samband med dette kravet skal gjerast 

nedstraums for det interne reinseanlegget på handsamingsanlegget eller nedstraums for det eksterne reinseanlegget som tek 

imot spillvatn frå handsamingsanlegget. 

Dersom spillvatnet vert reinsa i anlegget og sleppt rett ut i overflatevatn, skal det oppfylle følgjande krav: 

i)  ein pH-verdi mellom 6 og 9 (med mindre pH-verdien til resipientvatnet ligg utanfor dette området) 

ii)  ein temperatur på mindre enn 35 °C (med mindre resipientvatnet har ein høgare temperatur enn dette) 

Dersom det krevst fargefjerning, ifølgje eit av vilkåra for unntak frå kriterium 10 a), skal følgjande spektrale absorpsjons-

koeffisientar oppfyllast: 

i)  7 m–1 ved 436 nm (gul sektor) 

ii)  5 m–1 ved 525 nm (raud sektor) 

iii)  3 m–1 ved 620 nm (blå sektor) 

Vurdering og kontroll :  Søkjaren skal leggje fram utførleg dokumentasjon og prøvingsrapportar der ISO 6060 er nytta til 

fastsetjing av KOF og ISO 7887 til fastsetjing av farge, og som viser at dette kriteriet er oppfylt, på grunnlag av månadlege 

gjennomsnitt for dei siste seks månadene før søknaden vart send inn, saman med ei fråsegn om at kriteriet er oppfylt. Det skal gå 

fram av opplysningane at produksjonsanlegget, eller reinseanlegget dersom spillvatnet vert handsama utanfor produksjonsanlegget, 

oppfyller kriteriet. 

5.9. Mekanisk motstandsevne (gjeld trekk som er laga av alle typar fibrar) 

Madrasstrekk skal ha tilfredsstillande mekaniske eigenskapar som er definerte i følgjande prøvingsstandardar: 

Eigenskap Krav Prøvingsmetode 

Rivestyrke Vovne stoff ≥ 15 N 

Fiberstoff ≥ 20 N 

Strikka stoff: ikkje relevant 

ISO 13937-2 (vovne stoff) 

ISO 9073-4 (fiberstoff) 

Gliding langs saum Vovne stoff ≥ 16 innslagstrådar: høgst 6 mm 

Vovne stoff ≥ 16 innslagstrådar: høgst 10 mm 

Strikka stoff og fiberstoff: ikkje relevant 

ISO 13936-2 (ved ei kraft på 60 N for alle vovne 

stoff) 

Strekkfastleik Vovne stoff ≥ 350 N 

Strikka stoff og fiberstoff: ikkje relevant 

ISO 13934-1 

Vurdering og kontroll :  Søkjaren skal leggje fram rapportar som viser resultata av prøvingar som er gjorde i samsvar med 

ISO 13937-2 eller ISO 9073-4 for rivestyrke, ISO 13936-2 (ved ei kraft på 60 N) for gliding langs saum og ISO 13934-1 for 

strekkfastleik. 

5.10. Levetid for flammehemmande verknad (gjeld trekk som er laga av alle typar fibrar) 

Trekk som kan takast av og vaskast, skal ha like god funksjonalitet etter 50 vaske- og tørkesyklusar ved minst 75 °C. Trekk 

som ikkje er meinte for å takast av og vaskast, skal ha like god funksjonalitet etter ei blautleggingsprøving. 

Vurdering og kontroll:  Søkjaren skal leggje fram rapportar frå prøvingar som er gjorde i samsvar med følgjande 

standardar, alt etter kva som høver: 

— ISO 6330 i kombinasjon med ISO 12138 for hushaldsvaskeprogram og ISO 10528 for industrivaskeprogram for trekk som 

kan takast av og vaskast. 

— BS 5651 eller tilsvarande for trekk som ikkje er meinte for å takast av og vaskast.  
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5.11. Dimensjonsendring (gjeld trekk som kan takast av, og som er laga av alle typar fibrar) 

For madrasstrekk som kan takast av og vaskast, skal dimensjonsendringa etter vasking og tørking ved temperaturar og tilhøve 

som tilsvarar anten hushaldsvask eller industrivask, ikkje overstige følgjande verdiar: 

— Vovne stoff: ± 3 % 

— Fiberstoff: ± 5 % 

Dette kriteriet gjeld berre for stoff som vert marknadsførte som «vaskbare». 

Vurdering og kontroll :  Søkjaren skal leggje fram prøvingsrapportar som viser til relevante standardar. ISO 6330 i 

kombinasjon med EN 25077 skal nyttast som prøvingsmetode. Med mindre det står andre opplysningar på trekket, skal 

standardtilhøva vere: vask 3A (60 °C), tørking C (flat tørking) og stryking i høve til stoffsamansetnaden. 

Kriterium 6. Lim og klebemiddel 

Lim som inneheld organiske løysemiddel, skal ikkje nyttast. Lim og klebemiddel som vert nytta i samanføyinga av produktet, 

skal dessutan oppfylle kriterium 10 om farlege stoff. 

Vurdering og kontrol l :  Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at desse stoffa ikkje er nytta, eller ei fråsegn frå 

leverandøren, saman med utfyllande dokumentasjon, og det skal påvisast at kriterium 10 om farlege stoff er oppfylt. 

Kriterium 7. Flammehemmarar 

Følgjande flammehemmarar skal ikkje medvite tilsetjast produktet, artiklar som inngår i produktet eller homogene delar av det: 

Namn CAS-nummer Akronym 

Dekabromdifenyleter 1163-19-5 dekaBDE 

Heksabromsyklododekan 25637-99-4 HBCD/HBCDD 

Oktabromdifenyleter 32536-52-0 oktaBDE 

Pentabromdifenyleter 32534-81-9 pentaBDE 

Polybromerte bifenyl 59536-65-1 PBB 

Klorerte parafinar med kort kjedelengd (C10-C13) 85535-84-8 SCCP 

Tris(2,3-dibromopropyl)fosfat 126-72-7 TRIS 

Tris(2-kloretyl)fosfat 115-96-8 TCEP 

Tris(aziridinyl)fosfinoksid 545-55-1 TEPA 

All bruk av flammehemmarar skal oppfylle kriterium 10 om farlege stoff. 

Vurdering og kontroll:  Søkjaren skal leggje fram, og syte for at leverandørane legg fram, ei fråsegn som stadfestar at 

flammehemmarane i lista ikkje er tilsette produktet, artiklar som inngår i produktet eller homogene delar av det. Det skal òg 

leggjast fram ei liste over stoff som er tilsette for å betre dei flammehemmande eigenskapane, der konsentrasjonar og tilhøyrande 

fare- og risikosetningar òg er oppførte, og det skal påvisast at kriterium 10 om farlege stoff er oppfylt.  
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Kriterium 8. Biocid 

8.1. Produksjon 

Bruken av aktive stoff i biocidproduktet skal vere godkjend i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 528/2012(1) (liste er tilgjengeleg på http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm) og oppfylle kriterium 

10 om farlege stoff. 

Vurdering og kontroll : Søkjaren skal leggje fram anten ei fråsegn om at aktive biocidstoff ikkje er nytta, eller prov på at 

bruken av biocid er godkjend i medhald av forordning (EU) nr. 528/2012. Det skal òg leggjast fram ei liste over biocidprodukt 

som er tilsette produktet, der konsentrasjonar og tilhøyrande fare- og risikosetningar òg er oppførte, og det skal påvisast at 

kriterium 10 er oppfylt. 

8.2. Transport 

Klorfenol (salt og esterar av dei), polyklorerte bifenyl (PCB) og organiske tinnsambindingar (medrekna TBT, TPhT, DBT og 

DOT) og dimetylfumarat (DMFu) skal ikkje nyttast under transport eller lagring av produktet, artiklar som inngår i produktet 

eller homogene delar av det. 

Vurdering og kontroll:  Søkjaren skal leggje fram, og syte for at leverandørane legg fram, ei fråsegn som stadfestar at stoffa 

i lista ikkje er nytta under transport eller lagring av produktet, artiklar som inngår i produktet eller homogene delar av det. Det 

skal òg leggjast fram ei liste over biocidprodukt som er tilsette produktet, der konsentrasjonar og tilhøyrande fare- og 

risikosetningar òg er oppførte, og det skal påvisast at kriterium 10 er oppfylt. 

Kriterium 9. Mjuknarar 

Følgjande mjuknarar skal ikkje medvite tilsetjast produktet, artiklar som inngår i produktet eller homogene delar av det: 

Namn CAS-nummer Akronym 

Di-isononylftalat(*) 28553-12-0; 68515-48-0 DINP 

Di-n-oktylftalat 117-84-0 DNOP 

Di(2-etylheksyl)ftalat 117-81-7 DEHP 

Di-isodecylftalat(*) 26761-40-0; 68515-49-1 DIDP 

Butylbenzylftalat 85-68-7 BBP 

Dibutylftalat 84-74-2 DBP 

Diisobutylftalat 84-69-5 DIBP 

1,2-bensendikarboksylsyre, di-C6-C8-forgreina alkylesterar, 

C7-rike 

71888-89-6 DIHP 

1,2-bensendikarboksylsyre, di-C7-C11-forgreina alkylesterar, 

C7-rike 

68515-42-4 DHNUP 

Di-n-heksylftalat 84-75-3 DHP 

Di(2-metoksyetyl)ftalat 117-82-8 DMEP 

(*) Berre for barnemadrassar. 
  

  

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

(TEU L 167 av 27.6.2012, s. 1). 
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Det samla innhaldet av forbodne mjuknarar skal vere mindre enn 0,10 vektprosent. All bruk av mjuknarar skal oppfylle 

kriterium 10 om farlege stoff. 

Vurdering og kontroll:  Søkjaren skal leggje fram, og syte for at leverandørane legg fram, ei fråsegn som stadfestar at stoffa 

i lista ikkje er nytta i produktet, i artiklar som inngår i produktet eller i homogene delar av det. Det kan krevjast 

tryggleiksdatablad for tilverkinga av polymerar for å stadfeste at stoffa i lista ikkje er nytta i produktet. Det skal òg leggjast 

fram ei liste over mjuknarar som er tilsette produktet, der konsentrasjonar og tilhøyrande fare- og risikosetningar òg er oppførte, 

og det skal påvisast at kriterium 10 er oppfylt. Det kan krevjast ytterlegare verifisering av det samla innhaldet av ftalat i 

samsvar med ISO 14389 dersom kvaliteten på opplysningane ikkje er rekna som tilstrekkeleg. 

Kriterium 10. Stoff og stoffblandingar som ikkje skal nyttast eller berre kan nyttast i avgrensa omfang 

a) Farlege stoff og stoffblandingar 

EU-miljømerket kan ikkje tildelast dersom eit produkt eller ein artikkel som inngår i produktet, slik det er definert i artikkel 3 

nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1), eller i ein homogen del av produktet, inneheld eit stoff eller 

ei stoffblanding som oppfyller kriteria for klassifisering med dei fare- eller risikosetningane som er oppførte i tabellen nedanfor, 

i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 eller rådsdirektiv 67/548/EØF(2), eller inneheld eit stoff eller ei stoffblanding som 

er nemnd i artikkel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006, med mindre det er gjeve eit særskilt unntak. 

Dei nyaste klassifiseringsreglane som Unionen har vedteke, skal ha førerang framfor dei oppførte fareklassane og risikosetningane. 

Søkjarar skal difor syte for at alle klassifiseringar byggjer på dei nyaste klassifiseringsreglane. 

Fareklassane og risikosetningane i tabellen nedanfor vert som regel nytta om stoff. Dersom det ikkje er mogleg å få 

opplysningar om stoffa, skal klassifiseringsreglane for stoffblandingar nyttast. 

Bruken av stoff eller stoffblandingar som endrar eigenskapane sine ved behandling (slik at dei til dømes ikkje lenger er 

biotilgjengelege, eller slik at dei endrar seg kjemisk) på ein slik måte at dei påviste farane ikkje lenger ligg føre, er ikkje omfatta 

av krava som er nemnde ovanfor. Dette gjeld til dømes modifiserte polymerar og monomerar eller tilsetjingsstoff som vert 

kovalent bundne i overtrekk av plast. 

Faresetning(a) Risikosetning(b) 

H300 Dødeleg ved svelging R 28 

H301 Giftig ved svelging R25 

H304 Kan vere dødeleg ved svelging dersom det kjem ned i luftvegane R65 

H310 Dødeleg ved hudkontakt R27 

H311 Giftig ved hudkontakt R24 

H330 Dødeleg ved innanding R23/26 

H331 Giftig ved innanding R23 

H340 Kan føre til genetiske skadar R46 

H341 Mistenkt for å kunne gje genetiske skadar R68 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrens-

ninger 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 (TEU L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer 

(TEF 196 av 16.8.1967, s. 1). 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/1189 

 

Faresetning(a) Risikosetning(b) 

H350 Kan føre til kreft R45 

H350i Kan føre til kreft ved innanding R49 

H351 Mistenkt for å kunne føre til kreft R40 

H360F Kan skade forplantingsevna. R60 

H360D Kan gje fosterskadar R61 

H360FD Kan skade forplantingsevna. Kan gje fosterskadar R60/61/60-61 

H360Fd Kan skade forplantingsevna Mistenkt for å kunne gje fosterskadar R60/63 

H360Df Kan gje fosterskadar. Mistenkt for å kunne skade forplantingsevna R61/62 

H361f Mistenkt for å kunne skade forplantingsevna R62 

H361d Mistenkt for å kunne gje fosterskadar R63 

H361fd Mistenkt for å kunne skade forplantingsevna. Mistenkt for å kunne gje 

fosterskadar 

R62-63 

H362 Kan skade barn som vert amma R64 

H370 Fører til organskadar R39/23/24/25/26/27/28 

H371 Kan føre til organskadar R68/20/21/22 

H372 Fører til organskadar R48/25/24/23 

H373 Kan føre til organskadar R48/20/21/22 

H400 Svært giftig for liv i vatn R50 

H410 Svært giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn R50-53 

H411 Giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn R51-53 

H412 Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

H413 Kan føre til skadelege langtidsverknader for liv i vatn R53 

EUH059 Farleg for ozonlaget R59 

EUH029 Ved kontakt med vatn vert det utvikla giftig gass R29 

EUH031 Ved kontakt med syre vert det utvikla giftig gass R31 

EUH032 Ved kontakt med syre vert det utvikla svært giftig gass R32 



Nr. 77/1190 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Faresetning(a) Risikosetning(b) 

EUH070 Giftig ved kontakt med auga R39-41 

H317 (underkategori 1A): Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon (utløysande 

konsentrasjon ≥ 0,1 % w/w))(c) 

R43 

H317 (underkategori 1B): Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon (utløysande 

konsentrasjon ≥ 1,0 % w/w))(c) 

H334 Kan gje allergi- eller astmasymptom eller pustevanskar ved innanding R42 

Merknader 

(a) I samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. 

(b) I samsvar med direktiv 67/548/EØF og direktiv 2006/121/EF og 1999/45/EF. 

(c) I samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 286/2011 av 10. mars 2011 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 (TEU L 83 av 30.3.2011, s. 1). 

I samsvar med artikkel 6 nr. 7 i forordning (EF) nr. 66/2010 og i samsvar med dei vilkåra for unntak som er oppførte nedanfor, 

har følgjande stoff fått særskilt unntak frå krava i kriterium 10 a). For kvart stoff skal alle vilkåra for unntak vere oppfylte for 

dei oppførte fareklassifiseringane. 

Stoff/stoffgrupper Klassifisering med unntak Vilkår for unntak 

Antimontrioksid — ATO H351 ATO skal nyttast som katalysator i 

polyester eller som synergist i flammehem-

marar i overtrekk på baksida av tekstilar. 

På arbeidsplassar der ATO vert nytta, skal 

grenseverdien for åtte timars eksponering i 

arbeidet vere på 0,5 mg/m3. 

Nikkel H317, H351, H372 Nikkel skal inngå i rustfritt stål. 

Fargestoff til farging og pigmentfri 

trykking av tekstilar 

H301, H311, H331, H317, H334 Fargeri og trykkeri skal nytte fargesaman-

setnader som ikkje støvar, eller automatisk 

dosering og tilsetjing av fargar, slik at 

arbeidstakarane vert minst mogleg 

eksponerte. 

 H411, H412, H413 Bruken av reaktive fargestoff, direktefarge-

stoff, kypefargestoff og svovelfargestoff 

med desse klassifiseringane skal oppfylle 

minst eitt av vilkåra nedanfor: 

— bruk av fargestoff med høg affinitet 

— bruk av fargeavstemmingsutstyr 

— bruk av standardiserte framgangsmåtar 

for farging 

— bruk av fargefjerning i reinsinga av 

spillvatn (sjå kriterium 5.8) 

— bruk av fargeløysingar 

— bruk av digital trykking med blekk 

Bruk av fargeløysingar og/eller digital 

trykking er ikkje omfatta av desse vilkåra. 
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Stoff/stoffgrupper Klassifisering med unntak Vilkår for unntak 

Flammehemmarar som vert nytta i 

tekstilar 

H317 (1B), H373, H411, H412, H413 Produktet skal vere utforma slik at det 

oppfyller krava til brannvern i ISO- eller 

EN-standardane, standardar og reglar i 

medlemsstatane eller reglar og standardar 

for offentlege innkjøp. 

Produktet skal oppfylle krava til levetid for 

funksjonen (sjå kriterium 5.10). 

Optiske kvitgjeringsmiddel H411, H412, H413 Optiske kvitgjeringsmiddel skal berre 

nyttast som tilsetjingsstoff ved framstilling 

av akryl-, polyamid- og polyesterfibrar. 

Vass-, smuss- og flekkavstøytande 

middel 

H413 Det avstøytande middelet og ned-

brytingsprodukta av det skal ha god evne til 

biologisk nedbryting og ikkje vere 

bioakkumulerande i vassmiljøet, medrekna 

i vassediment. 

Hjelpestoff som vert nytta i tekstilar 

(medrekna berestoff, utjamningsmiddel, 

dispergeringsmiddel, overflateaktive 

stoff, fortjukkingmiddel og bindemiddel) 

H301, H371, H373, H334, H411, H412, 

H413, EUH070 

Samansetnadene skal tilverkast ved å  

nytte automatiske doseringssystem, og 

prosessane skal vere i samsvar med 

standardiserte framgangsmåtar. 

H311, H331, H317 (1B) Restmengder av hjelpestoff med desse 

klassifiseringane skal ikkje vere å finne i 

sluttproduktet i konsentrasjonar som er 

høgare enn 1,0 vektprosent (w/w). 

Lim og klebemiddel H304, H341, H362, H371, H373, H400, 

H410, H411, H412, H413, EUH059, 

EUH029, EUH031, EUH032, EUH070, 

H317, H334 

Lim og klebemiddel skal oppfylle vilkåra i 

kriterium 6. 

Vurdering og kontroll :  Søkjaren skal leggje fram ei liste over materiala i produktet, medrekna ei liste over alle artiklar som 

inngår i produktet og homogene delar av det. 

Søkjaren skal kontrollere om produktet inneheld stoff eller stoffblandingar som kan verte klassifiserte med dei fare- eller 

risikosetningane som er oppførte i ovanfor i dette kriteriet. Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at produktet, alle artiklar 

som inngår i produktet eller alle homogene delar av det oppfyller kriterium 10 a). 

Søkjarane skal velje dei kontrollmåtane som eignar seg best. Dei viktigaste kontrollmåtane er følgjande: 

— Artiklar som er framstilte etter ein særskilt kjemisk samansetnad (til dømes lateks- og polyuretanskum): Det skal leggjast fram 

tryggleiksdatablad for den ferdige artikkelen eller for dei stoffa eller stoffblandingane som utgjer minst 0,10 vektprosent (w/w) 

av den ferdige artikkelen. 

— Homogene delar og tilhøyrande handsaming eller ureiningar (til dømes plast- og metalldelar): Det skal leggjast fram 

tryggleiksdatablad for dei materiala som finst i denne delen av produktet, og for stoff og stoffblandingar som er nytta ved 

samansetnad og handsaming av dei materiala som finst att i den ferdige delen i konsentrasjonar over 0,10 vektprosent 

(w/w). 

— Kjemiske samansetnader som vert nytta til å gje produktet eller tekstildelane av produktet ein særskild funksjon (til dømes 

lim og klebemiddel, flammehemmarar, biocid, mjuknarar og fargestoff): Det skal leggjast fram tryggleiksdatablad for stoff 

og stoffblandingar som er nytta i samanføyinga av sluttproduktet, eller for stoff og stoffblandingar som er nytta i 

tekstildelar under framstilling, farging, trykking eller etterhandsaming, og som finst att i tekstildelane. 
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Fråsegna skal innehalde tilhøyrande dokumentasjon, til dømes samsvarsfråsegner som er underteikna av leverandørane, som 

viser at ingen av stoffa, stoffblandingane eller materiala er klassifiserte i nokon av dei fareklassane som er knytte til fare- eller 

risikosetningane i lista ovanfor i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, i den grad dette er mogleg å slå fast, som eit 

minstemål ut ifrå dei opplysningane som oppfyller krava i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Opplysningane som vert gjevne, skal gjelde dei formene eller fysiske tilstandane i stoffet eller stoffblandingane som vert nytta i 

sluttproduktet. 

Følgjande tekniske opplysningar skal leggjast fram som støtte til fråsegna om klassifisering eller ingen klassifisering av kvart 

stoff eller kvar stoffblanding: 

i)  For stoff som ikkje er registrerte i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, eller som enno ikkje har ei harmonisert 

CLP-klassifisering: Opplysningar som oppfyller krava i vedlegg VII til den nemnde forordninga. 

ii)  For stoff som er registrerte i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, og som ikkje oppfyller krava til CLP-

klassifisering: Opplysningar som byggjer på registreringsdokumentasjonen i REACH, og som stadfestar at stoffet ikkje er 

klassifisert. 

iii)  For stoff som har ei harmonisert klassifisering eller er sjølvklassifiserte: Eventuelle tilgjengelege tryggleiksdatablad. 

Dersom det ikkje ligg føre tryggleiksdatablad, eller dersom stoffet er sjølvklassifisert, skal det leggjast fram opplysningar 

om fareklassifiseringa til stoffet i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

iv)  For stoffblandingar: Eventuelle tilgjengelege tryggleiksdatablad. Dersom det ikkje ligg føre tryggleiksdatablad, skal det 

leggjast fram ei utrekning av klassifiseringa av blandinga i samsvar med føresegnene i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

saman med opplysningar om fareklassifiseringa i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Tryggleiksdatablad skal utarbeidast i samsvar med retningslinjene i avsnitt 10, 11 og 12 i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 (krav til utarbeiding av tryggleiksdatablad). Ufullstendige tryggleiksdatablad skal utfyllast med fråsegner frå 

kjemikalleverandørar. 

Opplysningar om dei ibuande eigenskapane til stoffa kan skaffast fram på andre måtar enn ved prøvingar, til dømes ved bruk av 

alternative metodar som in vitro-metodar, kvantitative strukturaktivitetsmodellar eller gruppering av eller jamføring med stoff 

som har same struktur, i samsvar med vedlegg XI til forordning (EF) nr. 1907/2006. Utveksling av relevante data i 

forsyningskjeda vert tilrådd på det sterkaste. 

Dersom det vert nytta stoff som er omfatta av unntak, skal desse stoffa nemnast spesifikt, og det skal leggjast fram 

underlagsdokument som viser korleis vilkåra for unntak er oppfylte. 

b) Stoff som er oppførte i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Det skal ikkje gjevast unntak frå forbodet i artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) nr. 66/2010 for stoff som gjev svært stor grad av 

uro og er oppførte i lista i artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som finst i stoffblandingar, i ein artikkel som 

inngår i produktet eller i ein homogen del av det i konsentrasjonar som er høgare enn 0,10 vektprosent (w/w). 

Vurdering og kontroll : Tilvising til den seinaste lista over stoff som gjev svært stor grad av uro, skal gjerast på søknadsdatoen. 

Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at produktet oppfyller kravet i kriterium 10 b), saman med tilhøyrande dokumentasjon, 

medrekna samsvarsfråsegner som er underteikna av leverandørane av materiala, og kopiar av relevante tryggleiksdatablad for stoff 

eller stoffblandingar i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006. Konsentrasjonsgrensene for stoff og 

stoffblandingar skal vere oppførte i tryggleiksdatablada i samsvar med artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 
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Kriterium 11. Utslepp av spesifiserte flyktige organiske sambindingar (SVOC, VOC og VVOC) frå madrassar 

Utslepp av VOC frå madrassar til inneluft skal ikkje overstige dei sluttverdiane som er oppførte nedanfor, i eit tidsrom på sju, 

alternativt 28 dagar. 

Verdiane vert rekna ut etter utsleppskammermetoden og med tilvising til det europeiske referanserommet og i samsvar med 

dokumentet «Health-related Evaluation Procedure for Volatile Organic Compounds Emissions from Building Products», som er 

utarbeidd av AgBB (2012-versjonen er tilgjengeleg på http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/ 

dokumente/agbb_evaluation_scheme_2012.pdf). 

Stoff 
Sluttverdi 

dag 7 

Sluttverdi 

dag 28 

Formaldehyd < 0,06 mg/m3 < 0,06 mg/m3 

Andre aldehyd < 0,06 mg/m3 < 0,06 mg/m3 

VOC (samla) < 0,5 mg/m3 < 0,2 mg/m3 

SVOC (samla) < 0,1 mg/m3 < 0,04 mg/m3 

Kvar sambinding som kan påvisast og er klassifisert i kategori 

C1A eller C1B i samsvar med rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008. 

< 0,001 mg/m3 < 0,001 mg/m3 

Vurdering og kontroll : Søkjaren skal utføre ein prøvekammeranalyse i samsvar med standarden EN ISO 16000-9. 

Analysen av formaldehyd og andre aldehyd skal vere i samsvar med standarden ISO 16000-3. Analysen av andre flyktige 

organiske sambindingar skal vere i samsvar med standarden ISO 16000-6. Prøvingar som vert gjorde etter standarden CEN/TS 

16516, skal reknast for å vere jamgode med dei som vert gjorde etter standardane i ISO 16000-serien. 

Prøvingsresultata skal reknast ut for eit spesifikt tal på luftvekslingar «q» = 0,5 m3/m2h, som tilsvarar ein lastfaktor «L» på 1 m2/m3 

og eit luftvekslingstal «n» på 0,5 per time. I alle desse tilfella skal det arealet som vert nytta til utrekning av lastfaktoren, vere den 

samla overflata av alle sidene (oversida, undersida og kantane) av madrassen. Prøvinga skal utførast på ein heil madrass. Dersom 

dette av ein eller annan grunn ikkje er mogleg, kan ein av dei følgjande framgangsmåtane nyttast: 

1.  Prøvinga vert utført på ein representativ del av madrassen (til dømes ein halvdel, ein firedel eller ein åttedel). Kantar som er 

kutta, skal forseglast på ein høveleg måte slik at dei er lufttette. For å få ei nøktern vurdering av kva konsentrasjonsverdiar 

som kan ventast for heile madrassen, kan dei konsentrasjonane som er målte for prøva, aukast i volum (dvs. ved å 

multiplisere utsleppa med ein faktor på to, fire eller åtte). 

2.  Prøvinga vert utført på kvar einskild del som inngår i madrassen. For å få ei nøktern vurdering av kva konsentrasjonsverdiar 

som kan ventast for heile madrassen, kan dei verdiane som er målte for kvar einskild komponent, leggjast saman ved bruk 

av formelen CM = Σ ωi·Ci, der 

— «CM» (μg·m–3) er det samla utsleppet frå heile madrassen, 

— «Ci» (μg·m–3·kgi
–1) er utsleppet per masseeining for del «i» som utgjer ein del av madrassen, og 

— «ωi» (kgi) er vekta til del «i» i heile madrassen. 

 Utsleppa frå alle delane av madrassen skal leggjast saman utan å ta omsyn til eventuelle adsorpsjons- eller sperreverknader 

(verst tenkjelege tilfelle). 
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Kriterium 12. Teknisk yting 

12.1. Kvalitet 

Madrassen skal utformast på ein slik måte at han utgjer eit kvalitetsprodukt som oppfyller behova til forbrukarane når det vert 

bringa i omsetning. 

Vurdering og kontroll:  Søkjaren skal leggje fram ein rapport som viser kva framgangsmåte som er nytta og kva tiltak som 

er gjorde for å sikre eit produkt som har høg kvalitet, som har visse funksjonelle eigenskapar og som oppfyller krava til velvære 

med omsyn til temperatur og fukt. Det bør takast omsyn til følgjande: Forsking og utvikling, val av materiale, interne fram-

gangsmåtar for prøving og kontroll med sikte på å påvise at produktet oppfyller krava til funksjonelle eigenskapar og til 

velvære med omsyn til temperatur og fukt. 

12.2. Levetid 

Madrassar skal ha følgjande funksjonelle eigenskapar: 

— Høgdetap < 15 % 

— Fastleikstap < 20 % 

Vurdering og kontroll:  Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport med resultata av prøving etter prøvingsmetoden EN 

1957. Tapet av høgd og fastleik svarar til skilnaden mellom dei innleiande målingane (etter 100 syklusar) og målingane etter 

motstandsstyrkeprøva (etter 30 000 syklusar). 

12.3. Garanti 

Garantidokumentasjonen skal innehalde ei liste over tilrådingar om korleis madrassen skal nyttast, haldast ved lag og 

slutthandsamast. Madrassen skal ha ein garanti som er gyldig i minst ti år. Dette kravet gjeld ikkje for barnemadrassar. 

Vurdering og kontroll : Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon som viser at det finst ei garantiordning. 

Kriterium 13. Utforming med sikte på demontering og materialattvinning 

Produsenten skal vise at madrassen kan demonterast for å 

— reparere og skifte ut utslitne delar 

— oppgradere gamle og forelda delar 

— skilje frå kvarandre delar og materiale for eventuell resirkulering 

Vurdering og kontroll :  Saman med søknaden skal det leggjast fram ein rapport som inneheld nærmare opplysningar om 

demontering av madrassen og eventuell slutthandsaming av kvar del. Demonteringa kan til dømes gjerast lettare ved at 

madrassen vert sydd saman i staden for limt, nytte trekk som kan takast av og ved å produsere alle homogene delar av eitt og 

same materiale som kan resirkulerast. 

Kriterium 14. Opplysningar på EU-miljømerket 

EU-miljømerket kan nyttast både på emballasjen og produktet. Dersom det valfrie merket med tekstfelt vert nytta, skal det 

innehalde følgjande tekst: 

— «Produkt av høg kvalitet og med lang levetid» 

— «Avgrensa bruk av farlege stoff» 

— «Reduserer innandørs luftureining» 

Følgjande tekst skal òg vere påført: 

«Nettstaden http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ inneheld fleire opplysningar om kvifor dette produktet er tildelt EU-

miljømerket» 
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Vurdering og kontroll :  Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med synleg 

dokumentasjon på dette. 

Kriterium 15. Tilleggsopplysningar til forbrukarane 

Søkjaren skal i skriftleg eller audiovisuelt format leggje fram for forbrukarane ei liste over tilrådingar om korleis madrassen 

skal nyttast, haldast ved lag og slutthandsamast. 

Vurdering og kontroll :  Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med visuell 

dokumentasjon. 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 9. desember 2014 

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til kosmetiske produkter som skylles av 

[meddelt under nummer K(2014) 9302] 

(2014/893/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildeles produkter som har redusert miljøvirkning 

gjennom hele sin livssyklus. 

2) Forordning (EF) nr. 66/2010 fastsetter at det skal utarbeides særlige kriterier for EU-miljømerket for hver produkt-

gruppe. 

3) Ettersom kjemikaliene som brukes i kosmetiske produkter som skylles av, og i deres emballasje, er forbundet med 

miljøvirkninger, først og fremst i form av økotoksisitet og ressursforbruk, bør det utarbeides kriterier for tildeling av 

EU-miljømerket for denne produktgruppen. Kriteriene bør særlig fremme produkter som har redusert innvirkning på 

økosystemer i vann, inneholder en begrenset mengde farlige stoffer og minimerer avfallsproduksjonen ved å redusere 

mengden emballasje. 

4) Kommisjonsvedtak 2007/506/EF(2) har fastsatt miljøkriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll for 

såpe, sjampo og hårbalsam. Disse kriteriene er blitt gjennomgått for å ta hensyn til den teknologiske utviklingen. På 

bakgrunn av denne gjennomgåelsen er det nødvendig å endre navnet på og definisjonen av produktgruppen for å legge 

til en ny undergruppe av produkter, og utarbeide nye kriterier. 

5) Av klarhetshensyn bør vedtak 2007/506/EF erstattes. 

6) Produsenter hvis produkter er tildelt miljømerket for såpe, sjampo og hårbalsam på grunnlag av kriteriene i vedtak 

2007/506/EF, bør gis en overgangsperiode, slik at de får tilstrekkelig tid til å tilpasse sine produkter til de endrede 

kriteriene og kravene. Produsentene bør også få anledning til å sende inn søknader basert på kriteriene i vedtak 

2007/506/EF, eller på kriteriene i denne beslutning, fram til nevnte vedtak ikke lenger gjelder.  

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Produktgruppen «kosmetiske produkter som skylles av» skal omfatte alle stoffer eller stoffblandinger som omfattes av 

virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009(3), og som er beregnet på å komme i kontakt med 

og bli skylt av overhud og/eller hodehår og annen hårvekst, utelukkende eller hovedsakelig med henblikk på å rengjøre disse 

(toalettsåpe, dusjprodukter, sjampo), for å pleie håret (hårbalsam) eller beskytte overhuden og gjøre hårene myke før 

barbering (barbermidler).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 11.12.2014, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 77. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2007/506/EF av 21. juni 2007 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til såpe, sjampo 

og hårbalsam (EFT L 186 av 18.7.2007, s. 36). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 av 22.12.2009, 

s. 59). 

2019/EØS/77/73 
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Produktgruppen «kosmetiske produkter som skylles av» skal omfatte produkter til både privat  og yrkesmessig bruk. 

Produktgruppen skal ikke omfatte produkter som særlig markedsføres med henblikk på desinfiserende eller antibakteriell bruk. 

Sjampoer mot flass er omfattet. 

Artikkel 2 

I denne beslutning menes med 

1) «innholdsstoffer» konserveringsmidler, duftstoffer og fargestoffer, uansett konsentrasjon, og andre stoffer som er tilsatt 

med hensikt, biprodukter og urenheter fra råstoffer, hvis konsentrasjon er lik eller overstiger 0,010 vektprosent i produktets 

endelige sammensetning, 

2) «aktivt innhold» (AI) summen av organiske innholdsstoffer i produktet (uttrykt i gram), beregnet på grunnlag av produktets 

fullstendige sammensetning, herunder drivmidler i aerosolprodukter. Slipemidler skal ikke inngå i beregningen av aktivt 

innhold, 

3) «primæremballasje» emballasje som er i direkte kontakt med innholdet og er utformet for å utgjøre den minste salgsenheten 

ved distribusjon til sluttbrukeren eller forbrukeren på salgsstedet, 

4) «sekundæremballasje» emballasje som kan fjernes fra produktet uten at dets egenskaper endres, og som på salgsstedet 

inneholder et bestemt antall salgsenheter, uansett om den selges som sådan til sluttbrukeren eller forbrukeren eller om den 

brukes til å fylle hyllene på salgsstedet. 

Artikkel 3 

Kriteriene for tildeling av EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 for et produkt som omfattes av produkt-

gruppen «kosmetiske produkter som skylles av», som definert i artikkel 1 i denne beslutning, samt de tilhørende kravene til 

vurdering og kontroll, er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 4 

Kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll som er fastsatt i vedlegget, skal gjelde i fire år fra den datoen 

denne beslutningen treffes. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen «kosmetiske produkter som skylles av» kodenummeret «30». 

Artikkel 6 

Vedtak 2007/506/EF oppheves. 

Artikkel 7 

1. Som unntak fra artikkel 6 skal søknader om tildeling av EU-miljømerket for produkter som tilhører produktgruppen «såpe, 

sjampo og hårbalsam», og som er sendt inn før den datoen denne beslutningen treffes, vurderes i samsvar med vilkårene fastsatt 

i vedtak 2007/506/EF. 
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2. Søknader om tildeling av EU-miljømerket til produkter i produktgruppen «såpe, sjampo og hårbalsam» som er sendt inn 

innen to måneder fra den datoen denne beslutningen treffes, kan enten baseres på kriteriene fastsatt i vedtak 2007/506/EF eller 

kriteriene fastsatt i denne beslutning. 

Slike søknader skal vurderes i samsvar med de kriteriene de er basert på. 

3. EU-miljømerkelisensene som tildeles i samsvar med kriteriene fastsatt i vedtak 2007/506/EF, kan brukes i 12 måneder fra 

den datoen denne beslutningen treffes. 

Artikkel 8 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 9. desember 2014. 

For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

KRITERIER FOR EU-MILJØMERKET OG KRAV TIL VURDERING OG KONTROLL 

RAMME 

KRITERIER 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til «kosmetiske produkter som skylles av»: 

1. Giftighet for vannorganismer: Kritisk fortynningsvolum (CDV) 

2. Biologisk nedbrytbarhet 

3. Stoffer og stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses 

4. Emballasje 

5. Bærekraftig anskaffelse av palmeolje, palmekjerneolje og avledede produkter av disse 

6. Bruksegnethet 

7. Opplysninger på EU-miljømerket 

VURDERING OG KONTROLL 

a) Krav 

De særlige kravene til vurdering og kontroll er angitt for hvert kriterium. 

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller andre bevis for at kriteriene er 

oppfylt, kan disse komme fra søkeren selv eller dennes leverandør(er), eller fra begge. 

Om mulig skal prøvingen utføres av laboratorier som oppfyller de alminnelige kravene i den europeiske standarden EN 

ISO 17025 eller tilsvarende. 

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene 

godtas som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve underlagsdokumentasjon og foreta uavhengige kontroller. 

Tillegget viser til databasen for vaskemiddelbestanddeler (Detergent Ingredient Database, DID-listen), som inneholder de 

mest benyttede bestanddelene i vaskemidler og kosmetiske produkter. Den skal brukes ved utregning av kritisk 

fortynningsvolum (Critical Dilution Volume, CDV) og til vurdering av innholdsstoffenes biologiske nedbrytbarhet. For 

stoffer som ikke er oppført på DID-listen, finnes det retningslinjer for hvordan relevante data kan beregnes eller 

ekstrapoleres. Den siste versjonen av DID-listen er tilgjengelig fra nettstedet for EU-miljømerket(1) eller via nettstedene til 

de enkelte vedkommende organene. 

Følgende opplysninger skal framlegges for vedkommende organ: 

i) Produktets nøyaktige sammensetning og angivelse av handelsnavn, kjemisk navn, CAS-nummer og INCI-navn, DID-

nummer(2), inngående mengde med og uten vann, samt funksjon og form for alle bestanddeler, uansett konsentrasjon. 

ii) Sikkerhetsdatablad for hvert innholdsstoff eller -blanding i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006(3). 

  

(1) http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf,http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/ 

did_list/didlist_part_b_en.pdf 

(2) DID-nummeret er nummeret på innholdsstoffet på DID-listen. 

(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 

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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b) Terskelverdier 

Alle innholdsstoffer skal oppfylle miljøkriteriene som fastsatt ovenfor, med unntak av kriterium 3 b) og 3 c), som kreves 

oppfylt for konserveringsmidler, fargestoffer og duftstoffer dersom de forekommer i en konsentrasjon som er lik eller 

overstiger 0,010 % vektprosent i produktets endelige sammensetning. 

KRITERIER FOR TILDELING AV EU-MILJØMERKET 

Kriterium 1 — Giftighet for vannorganismer: Kritisk fortynningsvolum (CDV) 

Produktenes samlede kritiske fortynningsvolum-toksisitet (CDV-toksisitet) skal ikke overstige grenseverdiene i tabell 1: 

Tabell 1 

CDV-grenseverdier 

Produkt CDV (l/g AI) 

Sjampo, dusjprodukter og flytende såpe 18 000 

Fast såpe 3 300 

Hårbalsam 25 000 

Barberskum, barbergel, barberkrem 20 000 

Fast barbersåpe 3 300 

CDV beregnes med følgende formel: 

CDV = ∑ CDV(innholdsstoff i) = ∑ vekt(i) × DF(i) × 1000/ TF kronisk(i) 

der: 

vekt (i) — er innholdsstoffets vekt (i gram) per 1 gram AI (dvs. det normaliserte vektbidraget fra innholdsstoffet til AI) 

DF (i) — er innholdsstoffets nedbrytingsfaktor 

TF kronisk (i) — er innholdsstoffets toksisitetsfaktor (i milligram/liter) 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en beregning av produktets CDV. Et regneark for beregning av CDV-verdien er 

tilgjengelig på nettstedet for EU-miljømerkets nettsted. Verdiene for DF og TF kronisk skal hentes fra listen i del A i DID-

listen. Dersom innholdsstoffet ikke er oppført i del A i DID-listen, skal søkeren fastsette verdiene ved hjelp av retningslinjene 

beskrevet i del B i DID-listen, og vedlegge den tilhørende dokumentasjonen (for mer informasjon, se tillegget). 

Kriterium 2 — Biologisk nedbrytbarhet 

a) Biologisk nedbrytbarhet av overflateaktive stoffer 

Alle overflateaktive stoffer skal være lett biologisk nedbrytbare under aerobe forhold og biologisk nedbrytbare under 

anaerobe forhold.  
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b) Biologisk nedbrytbarhet av organiske innholdsstoffer 

Produktets innhold av alle organiske innholdsstoffer som har manglende evne til aerob biologisk nedbryting (som ikke er 

lett biologisk nedbrytbare) (aNBO) og manglende evne til anaerob biologisk nedbryting (anNBO), skal ikke overstige 

grenseverdiene i tabell 2: 

Tabell 2 

Grenseverdier for aNBO og anNBO 

Produkt 
aNBO 

(mg/g AI) 

anNBO 

(mg/g AI) 

Sjampo, dusjprodukter og flytende såpe 25 25 

Fast såpe 10 10 

Hårbalsam 45 45 

Barberskum, barbergel, barberkrem 70 40 

Fast barbersåpe 10 10 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge dokumentasjon på den biologiske nedbrytbarheten av overflateaktive stoffer 

samt beregningen av produktets aNBO- og anNBO-verdi. Et regneark for beregning av aNBO- og anNBO-verdier er 

tilgjengelig på nettstedet for EU-miljømerket. 

Det skal vises til DID-listen for både overflateaktive stoffer og aNBO- og anNBO-verdier. For innholdsstoffer som ikke er 

oppført på DID-listen, skal det framlegges relevante opplysninger fra litteraturen eller andre kilder, eller egnede prøvings-

resultater, som viser at stoffene er aerobt og anaerobt biologisk nedbrytbare, som beskrevet i tillegget. 

I mangel av dokumentasjon i henhold til ovennevnte krav, kan et innholdsstoff som ikke er et overflateaktivt stoff, unntas 

fra kravet om anaerob nedbrytbarhet dersom et av følgende tre vilkår er oppfylt: 

1. Stoffet er lett nedbrytbart og har lav adsorpsjon (A < 25 %). 

2. Stoffet er lett nedbrytbart og har høy desorpsjon (D > 75 %). 

3. Stoffet er lett nedbrytbart og ikke bioakkumulerende. 

Prøving av adsorpsjon/desorpsjon kan utføres i samsvar med OECDs retningslinje 106. 

Kriterium 3 – Stoffer og stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses 

a) Stoffer og stoffblandinger som er forbudt å bruke som innholdsstoffer 

Følgende innholdsstoffer og -blandinger skal ikke inngå i produktet, verken som en del av sammensetningen eller som en 

del av en stoffblanding som inngår i sammensetningen: 

i) Alkylfenoletoksylater (APEO) og andre alkylfenolderivater. 

ii) Nitrilotriacetat (NTA). 

iii) Borsyre, borater og perborater. 

iv) Nitromoskus- og polysyklisk moskus. 

v) Oktametylsyklotetrasiloksan (D4). 

vi) Butylhydroksytoluen (BHT).  
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vii) Etylendiamintetraacetat (EDTA) og salter av denne samt fosfonater som ikke er lett biologisk nedbrytbare. 

viii) Følgende konserveringsmidler: triklosan, parabener, formaldehyd og stoffer som avgir formaldehyd. 

ix) Følgende duftstoffer og bestanddeler i duftstoffblandinger: hydroksyisoheksyl-3-sykloheksenkarboksaldehyd (HICC), 

atranol og kloratranol. 

x) Mikroplast. 

xi) Nanosølv. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en undertegnet samsvarserklæring, eventuelt underbygd med erklæringer fra 

produsentene av stoffblandingene, som bekrefter at stoffene og/eller stoffblandingene på listen ovenfor ikke inngår i 

produktets sammensetning. 

b) Farlige stoffer og stoffblandinger 

I samsvar med artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket ikke tildeles et produkt som inneholder 

stoffer som oppfyller kriteriene for klassifisering med faresetningene og risikosetningene som er oppført i tabell 3, i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1) eller rådsdirektiv 67/548/EØF(2), eller stoffer som 

er nevnt i artikkel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006. Dersom grenseverdien for klassifisering av et stoff eller en 

stoffblanding med en faresetning, skiller seg fra grenseverdien for klassifisering med en risikosetning, skal førstnevnte 

gjelde. Risikosetningene i tabell 3 gjelder i alminnelighet for stoffer. Der det ikke er mulig å skaffe opplysninger om 

stoffene, skal reglene for klassifisering av stoffblandinger få anvendelse. 

Stoffer eller stoffblandinger som endrer egenskaper ved bearbeiding og dermed ikke lenger er biotilgjengelige, eller som endres 

kjemisk slik at den tidligere angitte faren ikke lenger foreligger, er unntatt fra kriterium 3 b). 

Tabell 3 

Faresetninger og risikosetninger 

Faresetning Risikosetning 

H300 Dødelig ved svelging R28 

H301 Giftig ved svelging R25 

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene R65 

H310 Dødelig ved hudkontakt R27 

H311 Giftig ved hudkontakt R24 

H330 Dødelig ved innånding R23/26 

H331 Giftig ved innånding R23 

H340 Kan forårsake genetiske skader R46 

H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader R68 

H350 Kan forårsake kreft R45 

H350i Kan forårsake kreft ved innånding R49 

  

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

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

(EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(2) 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). 
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Faresetning Risikosetning 

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft R40 

H360F Kan skade forplantningsevnen R60 

H360D Kan gi fosterskader R61 

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader R60/61/60-61 

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader R60/63 

H360Df Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen R61/62 

H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen R62 

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader R63 

H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi 

fosterskader. 

R62–63 

H362 Kan skade barn som ammes R64 

H370 Forårsaker organskader R39/23/24/25/26/27/28 

H371 Kan forårsake organskader R68/20/21/22 

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering R48/25/24/23 

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering R48/20/21/22 

H400 Meget giftig for liv i vann R50 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R50–53 

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R51–53 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann R52–53 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann R53 

EUH059 Farlig for ozonlaget R59 

EUH029 Ved kontakt med vann utvikles giftig gass R29 

EUH031 Ved kontakt med syre utvikles giftig gass R31 

EUH032 Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass R32 

EUH070 Giftig ved øyekontakt R39–41 

Sensibiliserende stoffer 

H334: Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding R42 

H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon R43 
  



Nr. 77/1204 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

For kosmetiske produkter som skylles av, er stoffene i tabell 4 unntatt fra kravet i artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 66/2010 etter anvendelse av artikkel 6 nr. 7 i samme forordning. 

Tabell 4 

Unntatte stoffer 

Stoffer Faresetninger Risikosetninger 

Overflateaktive stoffer (i samlede 

konsentrasjoner < 20 % i slutt-

produktet) 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i 

vann 

R52–53 

R53 

Duftstoffer(*) H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i 

vann 

R52–53 

R53 

Konserveringsmidler(**) H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i 

vann 

R51–53 

R52–53 

R53 

Sinkpyrition (ZPT) som brukes i 

sjampo mot flass 

H400 Meget giftig for liv i vann R50 

(*) Unntak gjelder bare for kriterium 3 b). Duftstoffer skal oppfylle kriterium 3 d). 

(**) Unntak gjelder bare for kriterium 3 b). Konserveringsmidler skal oppfylle kriterium 3 e). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal dokumentere at kriterium 3 b) er oppfylt for alle innholdsstoffer eller -blandinger som 

forekommer i konsentrasjoner på over 0,010 % i produktet. 

Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring, eventuelt underbygd med erklæringer fra råstoffprodusenten(e) om at ingen 

av innholdsstoffene og/eller -blandingene oppfyller kriteriene for klassifisering med en eller flere av faresetningene eller 

risikosetningene oppført i tabell 3, i den eller de formene og fysiske tilstandene som de forekommer i produktet. 

Følgende tekniske opplysninger om innholdsstoffenes og/eller -blandingenes form og fysiske tilstand i produktet skal 

framlegges som dokumentasjon på erklæringen om at de ikke er klassifisert: 

i) For stoffer som ikke er registrert i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, og/eller som ennå ikke har en harmoni-

sert CLP-klassifisering: opplysninger som oppfyller kravene i vedlegg VII til nevnte forordning. 

ii) For stoffer som er registrert i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, og som ikke oppfyller kravene til CLP-

klassifisering: opplysninger som bygger på registreringsdokumentasjonen i REACH, som bekrefter at stoffet ikke er 

klassifisert. 

iii) for stoffer med harmonisert klassifisering eller som er selvklassifisert: sikkerhetsdatablader dersom de er tilgjengelige. 

Dersom sikkerhetsdatablader ikke er tilgjengelige, eller stoffet er selvklassifisert, skal de opplysningene som i henhold 

til vedlegg II i forordning (EF) nr. 1907/2006 er relevante for fareklassifiseringen av stoffene, framlegges. 

iv) For blandinger: sikkerhetsdatablader dersom de er tilgjengelige. Dersom sikkerhetsdatablader ikke er tilgjengelige, skal 

beregningen av blandingens klassifisering framlegges i samsvar med reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008, 

sammen med opplysninger som er relevante for blandingenes fareklassifisering i samsvar med vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 1907/2006. 

For stoffer oppført i vedlegg IV og V til forordning (EF) nr. 1907/2006, som er unntatt fra registreringsplikten i henhold til 

artikkel 2 nr. 7 bokstav a) og b) i samme forordning, skal det være tilstrekkelig med en erklæring fra søkeren om dette for å 

oppfylle kriterium 3 b). 

Søkeren skal framlegge en erklæring, eventuelt underbygd med erklæringer fra råstoffprodusenten(e) om at produktet 

inneholder innholdsstoffer som oppfyller vilkårene for unntak. Dersom det er en forutsetning for å omfattes av unntaket, 

skal søkeren bekrefte konsentrasjonene av disse innholdsstoffene i sluttproduktet. 
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c) Innholdsstoffer angitt i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Det gis ingen unntak fra forbudet i artikkel 6 nr. 6 bokstav a) i forordning (EF) nr. 66/2010 for innholdsstoffer som er 

identifisert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, og som er oppført på listen omhandlet i artikkel 59 nr. 1 

i forordning (EF) nr. 1907/2006(1), når disse inngår i produktet i konsentrasjoner på over 0,010 vektprosent. 

Vurdering og kontroll: Det skal vises til listen over stoffer som er identifisert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig 

bekymring, på søknadsdatoen. Søkeren skal gi vedkommende organ en nøyaktig beskrivelse av produktets sammensetning. 

Søkeren skal også framlegge en erklæring om at kriterium 3 c) er oppfylt, sammen med tilhørende dokumentasjon, som 

samsvarserklæringer undertegnet av materialleverandørene og kopier av relevante sikkerhetsdatablader for stoffer eller 

stoffblandinger. 

d) Duftstoffer 

i) Produkter som markedsføres som utformet for eller beregnet på barn, skal være duftfrie. 

ii) Alle innholdsstoffer eller -blandinger som tilsettes som duftstoffer i produktet, skal være produsert og behandlet i 

henhold til reglene for god praksis fra International Fragrance Association (IFRA). Reglene finnes på IFRAs nettsted: 

http://www.ifraorg.org. Produsenten skal følge anbefalingene i IFRAs standarder med hensyn til forbud, begrenset bruk 

og angitte renhetskriterier for materialer. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en undertegnet samsvarserklæring, eventuelt underbygd med en erklæring 

fra duftstoffprodusenten. 

e) Konserveringsmidler 

i) Konserveringsmidler i produktet skal ikke avgi eller brytes ned til stoffer som er klassifisert i samsvar med kravene i 

kriterium 3 b). 

ii) Produktet kan inneholde konserveringsmidler, forutsatt at de ikke er bioakkumulerende. Et konserveringsmiddel anses 

ikke som bioakkumulerende dersom biokonsentrasjonsfaktoren (BCF) < 100 eller log Kow < 3,0. Dersom både BCF- og 

log Kow-verdiene er tilgjengelige, skal den høyeste målte BCF-verdien benyttes. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en undertegnet samsvarserklæring sammen med kopier av sikkerhets-

databladene for eventuelle tilsatte konserveringsmidler, samt opplysninger om deres BCF- og/eller log Kow-verdier. 

f) Fargestoffer 

Fargestoffer i produktet skal ikke være bioakkumulerende. Et fargestoff anses ikke som bioakkumulerende dersom 

biokonsentrasjonsfaktoren (BCF) < 100 eller log Kow < 3,0. Dersom både BCF- og log Kow-verdiene er tilgjengelige, skal 

den høyeste målte BCF-verdien benyttes. For fargestoffer som er godkjent til bruk i næringsmidler, er det ikke nødvendig å 

framlegge dokumentasjon på bioakkumuleringspotensial. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge kopier av sikkerhetsdatabladene for eventuelle tilsatte fargestoffer sammen 

med opplysninger om deres BCF- og/eller log Kow-verdier, eller dokumentasjon som viser at fargestoffene er godkjent for 

bruk i næringsmidler. 

Kriterium 4 — Emballasje 

a) Primæremballasje 

Primæremballasjen skal være i direkte kontakt med innholdet. 

Ingen ytterligere emballasje, f.eks. en pappeske rundt en flaske, er tillatt når produktet selges, med unntak av sekundær-

emballasje som holder sammen to eller flere produkter (f.eks. produkt og etterfyllingsprodukt). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en undertegnet samsvarserklæring.  

  

(1) http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 
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b) Forhold mellom produkt og emballasje (PIR) 

Forholdet mellom produkt og emballasje (PIR) skal være under 0,28 g av emballasjen per gram av produktet for hver 

emballasje produktet selges i. Produkter som brukes før barbering og som er emballert i aerosolbeholdere av metall, er 

unntatt fra dette kravet 

PIR skal beregnes på følgende måte (separat for hver emballasje): 

PIR = (W + (Wrefill × F) + N + (Nrefill × F))/(D + (Drefill × F)) 

der 

W — emballasjens vekt (primær + andel av sekundær(1), herunder etiketter)(g) 

Wrefill — etterfyllingsemballasjens vekt (primær + andel av sekundær(10), herunder etiketter)(g) 

N — vekten av ikke-fornybar + ikke gjenvunnet emballasje (primær + andel av sekundær(10), herunder etiketter)(g) 

Nrefill — vekten av ikke-fornybar og ikke gjenvunnet etterfyllingsemballasje (primær + andel av sekundær(10), herunder 

etiketter)(g) 

D — vekten av produkt i den opprinnelige emballasjen (g) 

Drefill — vekten av produkt i etterfyllingsemballasjen (g) 

F  — antall etterfyllinger som kreves for å nå samlet mengde som kan etterfylles, beregnet på følgende måte: 

F = V × R/Vrefill 

der 

V — den opprinnelige emballasjens volumkapasitet (ml) 

Vrefill — etterfyllingsemballasjens volumkapasitet (ml) 

R  — mengde som kan etterfylles. Dette er antall ganger den opprinnelige emballasjen kan etterfylles. Dersom F ikke 

er et heltall, skal det avrundes oppover til nærmeste hele tall. 

Dersom det ikke tilbys etterfyllingsmuligheter, skal PIR beregnes slik: 

PIR = (W + N)/D 

Produsenten skal opplyse om antall planlagte etterfyllinger eller bruke standardverdiene R = 5 for plast og R = 2 for papp. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en beregning av produktets PIR. Et regneark for denne beregningen er 

tilgjengelig på nettstedet for EU-miljømerket. Dersom produktet selges i forskjellige emballasjer (dvs. ulike størrelser), skal det 

framlegges en beregning for hver emballasjestørrelse som det søkes om EU-miljømerke for. Søkeren skal framlegge en 

undertegnet erklæring om emballasjens innhold av gjenvunnet materiale etter forbrukerleddet eller materiale fra fornybare kilder, 

samt en beskrivelse av de etterfyllingssystemene som tilbys (type etterfylling, volum). For å få godkjent etterfyllingsemballasje 

skal søkeren eller forhandleren dokumentere at det er mulig å kjøpe etterfyllingsproduktene på markedet. 

  

(1) Multiemballasjens forholdsmessige vektandel (f.eks. 50 % av multiemballasjens samlede vekt, dersom to produkter selges sammen). 
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c) Utforming av primæremballasje 

Primæremballasjen skal være utformet slik at det blir lett å dosere riktig (f.eks. ved at åpningen ikke er for stor) og for å 

sikre at minst 90 % av produktet lett kan tømmes fra beholderen. Restmengden av produkt i beholderen (R) skal være 

mindre enn 10 % og beregnes slik: 

R = ((m2 – m3)/(m1 – m3)) × 100 ( %) 

der 

m1 — primæremballasje og produkt (g) 

m2 — primæremballasje og produktrest ved normal bruk (g) 

m3 — tømt og rengjort primæremballasje (g) 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en beskrivelse av doseringsanordningen og en prøvingsrapport med 

resultatene av måling av restmengden av kosmetisk produkt som skylles av, som blir igjen i emballasjen. Framgangsmåten 

for å måle restmengde er beskrevet i brukerveiledningen på nettstedet for EU-miljømerket. 

d) Utforming av plastemballasje med tanke på gjenvinning 

Plastemballasje skal utformes for å lette effektiv gjenvinning ved at det ikke brukes potensielt forurensende stoffer og 

uforenlige materialer som er kjent for å vanskeliggjøre separasjon eller omarbeiding, eller for å redusere kvaliteten på det 

gjenvunne materialet. Etiketten eller mansjetten, lukkeanordningen og eventuelle barrierebelegg skal ikke inneholde, verken 

hver for seg eller i kombinasjon, de materialene og bestanddelene som er oppført i tabell 5. 

Tabell 5 

Materialer og bestanddeler som ikke er tillatt i deler av emballasje 

Del av emballasje Ikke tillatte materialer og bestanddeler(1) 

Etikett eller mansjett — Etikett eller mansjett av PS sammen med en PET-, PP- eller HDPE-flaske 

— Etikett eller mansjett av PVC sammen med en PET-, PP- eller HDPE-flaske 

— Etikett eller mansjett av PETG sammen med en PET-flaske 

— Mansjetter av en annen polymer enn flasken 

— Etiketter eller mansjetter som er metallisert eller er smeltet fast til selve emballasjen 

(IML-merking) 

Lukkeanordning — Lukkeanordning av PS sammen med en PET-, PP- eller HDPE-flaske 

— Lukkeanordning av PVC sammen med en PET-, PP- eller HDPE-flaske 

— Lukkeanordning og/eller lukkeanordningsmateriale av PETG med tetthet på over 

1 g/cm3 sammen med en PET-flaske 

— Lukkeanordninger av metall, glass, EVA 

— Lukkeanordninger av silikon. Unntatt er lukkeanordninger av silikon med tetthet  

< 1 g/cm3 i kombinasjon med en PET-flaske, og lukkeanordninger av silikon med tetthet 

> 1g/cm3 sammen med en PP- eller HDPE-flaske 

— Metallfolier eller -forseglinger som blir sittende på flasken eller lukkeanordningen etter 

at produktet er åpnet 

Barrierebelegg — Polyamid, EVOH, funksjonelle polyolefiner, metalliserte lysbarrierer 

(1) EVA — etylenvinylacetat, EVOH — etylenvinylalkohol, HDPE — polyetylen med høy tetthet, PET — polyetylentereftalat, PETG — 

glykolmodifisert polyetylentereftalat, PP — polypropylen, PS — polystyren, PVC — polyvinylklorid. 

Pumper og aerosolbeholdere er unntatt fra dette kravet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en undertegnet samsvarserklæring med angivelse av emballasjens material-

sammensetning som inkluderer beholder, etikett eller mansjett, klebemidler, lukkeanordning og barrierebelegg, samt en 

prøve på primæremballasjen.  
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Kriterium 5 — Bærekraftig anskaffelse av palmeolje, palmekjerneolje og avledede produkter av disse 

Palmeolje og palmekjerneolje og avledede produkter av disse som brukes i produktet, skal anskaffes fra plantasjer som 

oppfyller kriterier for bærekraftig forvaltning som er utarbeidet av flerpartsorganisasjoner med et bredt medlemskap, herunder 

ikke-statlige organisasjoner, næringsliv og offentlige myndigheter. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge sertifiseringer fra tredjeparter som viser at palmeoljen og palmekjerneoljen som 

brukes i framstillingen av produktet, kommer fra plantasjer som forvaltes på en bærekraftig måte. Blant sertifikatene som skal 

godtas, er sertifikater fra RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) (sertifisering etter identitetsbevaring, atskillelse eller 

massebalanse) eller fra tilsvarende ordninger som bygger på flerpartskriterier for bærekraftig forvaltning. For kjemisk avledede 

produkter av palmeolje og palmekjerneolje(1) skal det godtas at bærekraft dokumenteres gjennom såkalte book and claim-

systemer, f.eks. GreenPalm-sertifikater eller tilsvarende. 

Kriterium 6 – Bruksegnethet 

Produktets evne til å oppfylle sin hovedfunksjon (f.eks. rengjøre, pleie) og eventuelle sekundære funksjoner som det hevdes å 

ha (f.eks. at den motvirker flass, bevarer fargen), skal vises enten ved laboratorieundersøkelse(r) eller en forbrukerprøving. 

Prøvingene skal gjennomføres i henhold til «Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products»(2) og 

anvisningene i brukerhåndboken på nettstedet for EU-miljømerket. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal dokumentere prøvingsprotokollen som er fulgt for å prøve produktets effektivitet. Søkeren 

skal presentere de resultatene fra protokollen som viser at produktet oppfyller sin hovedfunksjon og de sekundære funksjonene 

som hevdes på produktets etikett eller emballasje. 

Kriterium 7 — Opplysninger på EU-miljømerket 

Det valgfrie merket med tekstfelt skal ha følgende tekst: 

— Redusert innvirkning på økosystemer i vann 

— Tilfredsstiller strenge krav til biologisk nedbrytbarhet 

— Begrenser mengden emballasjeavfall 

Retningslinjene for bruk av det valgfrie merket med tekstfelt er å finne i «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» på 

følgende nettsted: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge et prøveeksemplar av produktetiketten eller bildemateriale som viser hvor EU-

miljømerket er plassert, samt en undertegnet samsvarserklæring. 

 _____   

  

(1) Som definert av RSPO i «RSPO Rules for Home and Personal Care Derivatives», som finnes på: http://www.greenpalm.org/upload/files/ 

45/RSPO_Guiding_Rules_for_HPC_derivativesV9.pdf. 

(2) Finnes på: https://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/guidelines.html?view=item&id=23 og nettstedet for 

EU-miljømerket. 
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Tillegg 

Database for vaskemiddelbestanddeler (DID-listen) 

DID-listen (del A) er en liste som inneholder opplysninger om giftighet i vann og biologisk nedbrytbarhet for bestanddeler som 

typisk benyttes i vaskemiddelsammensetninger. Listen inneholder opplysninger om giftighet og biologisk nedbrytbarhet for en 

rekke stoffer som brukes i vaske- og rengjøringsmidler. Listen er ikke uttømmende, men det gis veiledning i DID-listens del B 

om fastsettelse av relevante beregningsparametrer for stoffer som ikke er oppført på DID-listen (f.eks. giftighetsfaktor (TF) og 

nedbrytingsfaktor (DF), som benyttes for beregning av kritisk fortynningsvolum). Listen er en generell informasjonskilde, og 

stoffer som er oppført på DID-listen, er ikke automatisk godkjent for bruk i EU-miljømerkede produkter. 

DID-listen (del A og B) er tilgjengelig på nettstedet for EU-miljømerket: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_b_en.pdf 

For stoffer uten data om giftighet i vann og biologisk nedbrytbarhet kan strukturanalogier med lignende stoffer benyttes for å 

vurdere TF og DF. Slike strukturanalogier skal godkjennes av vedkommende organ som utsteder EU-miljømerkelisensen. 

Alternativt skal det verst tenkelige tilfellet legges til grunn og følgende parametrer benyttes: 

Verst tenkelige tilfelle: 

 Akutt giftighet Kronisk giftighet Nedbryting 

Innholds-

stoff 

LC50/EC5

0 

SF(akutt) TF(akutt) NOEC(*) SF(kronisk)(*) TF(kronisk) DF Aerob Anaerob 

«Betegnel-

se» 

1 mg/l 10 000 0,0001   0,0001 1 P N 

(*) Dersom ingen akseptable data for kronisk giftighet blir funnet, er disse kolonnene tomme. I så fall defineres TF(kronisk) som lik TF(akutt). 

Dokumentasjon på god biologisk nedbrytbarhet 

Følgende prøvingsmetoder for god biologisk nedbrytbarhet skal benyttes: 

1) Fram til 1. desember 2015: 

Prøvingsmetodene for god biologisk nedbrytbarhet fastsatt i direktiv 67/548/EØF, særlig metodene angitt i vedlegg 

V.C4 til nevnte direktiv, eller de tilsvarende OECD 301 A-F-prøvingsmetodene, eller de tilsvarende ISO-prøvingene. 

Prinsippet om en 10-dagersgrense får ikke anvendelse på overflateaktive stoffer. Kravet skal være 70 % for prøvingene 

nevnt i vedlegg V.C4-A og C4-B til direktiv 67/548/EØF (og de tilsvarende OECD 301 A- og E-prøvingsmetodene og de 

tilsvarende ISO-prøvingsmetodene), og 60 % for C4-C-, D-, E- og F-prøvingsmetodene (og de tilsvarende OECD 301 B-, 

C-, D- og F-prøvingsmetodene og de tilsvarende ISO-prøvingsmetodene). 

eller 

Prøvingsmetodene fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008. 

2) Etter 1. desember 2015: 

Prøvingsmetodene fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008. 

Dokumentasjon på anaerob biologisk nedbrytbarhet 

Referansemetoden for anaerob biologisk nedbrytbarhet skal være EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 (juni 1988), OECD 311 eller 

en tilsvarende prøvingsmetode, og det kreves minst 60 % fullstendig nedbrytbarhet under anaerobe forhold. Prøvingsmetoder 

som simulerer forholdene i et relevant anaerobt miljø, kan også benyttes til å dokumentere at det er oppnådd 60 % fullstendig 

nedbrytbarhet under anaerobe forhold.  
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Ekstrapolering for stoffer som ikke står oppført på DID-listen 

For innholdsstoffer som ikke står oppført på DID-listen, kan følgende metode benyttes for å framskaffe nødvendig 

dokumentasjon på anaerob biologisk nedbrytbarhet: 

1) Anvend rimelig ekstrapolering. Bruk prøvingsresultatene fra ett råstoff til å ekstrapolere best mulig anaerob nedbryt-

barhet for strukturelt nærstående overflateaktive stoffer. Dersom anaerob biologisk nedbrytbarhet er bekreftet for et 

overflateaktivt stoff (eller en gruppe homologer) i samsvar med DID-listen, kan det antas at et lignende overflateaktivt 

stoff også er anaerobt biologisk nedbrytbart (for eksempel er C12-15 A 1-3 EO-sulfat [DID-nr. 8] anaerobt biologisk 

nedbrytbart, og en lignende anaerob biologisk nedbrytbarhet kan også antas å foreligge for C12-15 A 6 EO-sulfat). 

Dersom anaerob biologisk nedbrytbarhet er bekreftet for et overflateaktivt stoff ved bruk av en egnet prøvingsmetode, 

kan det antas at et lignende overflateaktivt stoff også er anaerobt biologisk nedbrytbart (for eksempel kan opplysninger 

fra litteraturen som bekrefter den anaerobe biologiske nedbrytbarheten til overflateaktive stoffer i gruppen alkyl-

esterammoniumsalter, brukes til å dokumentere en lignende anaerob biologisk nedbrytbarhet for andre kvaternære 

ammoniumsalter som inneholder esterforbindelser i alkylkjeden(e)). 

2) Utfør en screening-test for anaerob nedbrytbarhet. Dersom det er nødvendig med ny prøving, utføres en screening-test ved 

hjelp av EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 (juni 1988), OECD 311 eller en tilsvarende metode. 

3) Utfør prøving av nedbrytbarhet med lav dose. Dersom det er nødvendig med en ny prøving, og dersom utførelsen av 

screening-testen medfører problemer (for eksempel hemming på grunn av giftighet i stoffet som prøves), gjentas prøvingen 

med en lav dose av det overflateaktive stoffet, og nedbrytingen overvåkes med C14-målinger eller kjemiske analyser. 

Prøving med lave doser kan utføres ved hjelp av OECD 308 (august 2000) eller en tilsvarende metode. 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 24. oktober 2014 

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til absorberende hygieneprodukter 

[meddelt under nummer K(2014) 7735] 

(2014/763/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildeles produkter som har redusert miljøvirkning 

gjennom hele sin livssyklus. 

2) Forordning (EF) nr. 66/2010 fastsetter at det skal utarbeides særlige kriterier for EU-miljømerket for hver produkt-

gruppe. 

3) Kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll bør gjelde i fire år fra den datoen denne beslutning treffes, 

idet det tas hensyn til innovasjonssyklusen for denne produktgruppen. 

4) Ettersom forbruket av råvarer kan bidra vesentlig til absorberende hygieneprodukters samlede miljøvirkning, er det 

hensiktsmessig å fastsette kriterier for tildeling av EU-miljømerket for denne produktgruppen. Kriteriene bør særlig 

fremme bærekraftig anskaffelse av råvarer, begrenset bruk av farlige stoffer samt produkter av høy kvalitet og med høy 

ytelse som er egnet for formålet og utformet for å minimere avfallsproduksjonen. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Produktgruppen «absorberende hygieneprodukter» skal omfatte barnebleier, hygienebind, tamponger og ammeinnlegg, 

som kastes etter bruk og består av en blanding av naturlige fibrer og polymerer med et fiberinnhold på under 90  vektprosent 

(unntatt tamponger). 

2. Produktgruppen skal ikke omfatte inkontinensprodukter eller andre produkttyper som omfattes av råds-

direktiv 93/42/EØF(2). 

Artikkel 2 

I denne beslutning menes med 

1) «cellulosemasse» et fibermateriale som i hovedsak består av cellulose, og som utvinnes ved å behandle lignocellulose-

materiale med en eller flere vandige løsninger med løsende virkning og/eller blekende kjemikalier, 

2) «optisk hvitgjøringsmiddel» og «fluorescerende blekemiddel» alle tilsetningsstoffer som brukes bare for å gjøre materialet 

hvitere eller bleke det, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 320 av 6.11.2014, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 78. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1). 

2019/EØS/77/74 
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3) «plastmaterialer», også kalt «plast», syntetiske polymerer som kan være tilsatt tilsetningsstoffer eller andre stoffer, som kan 

formes og brukes som strukturell hovedbestanddel i ferdige materialer og gjenstander, 

4) «syntetiske polymerer» makromolekylære stoffer, unntatt cellulosemasse, som med hensikt framstilles enten ved en poly-

merisasjonsprosess eller en kjemisk modifisering av naturlige eller syntetiske makromolekyler eller ved mikrobiell gjæring, 

5) «superabsorberende polymerer» syntetiske polymerer som er utformet for å absorbere og holde på store mengder væske i 

forhold til sin egen vekt. 

Artikkel 3 

For å bli tildelt EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal produktet tilhøre produktgruppen «absorberende 

hygieneprodukter» som definert i artikkel 1 i denne beslutning, og oppfylle kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og 

kontroll angitt i vedlegget. 

Artikkel 4 

Kriteriene for produktgruppen «absorberende hygieneprodukter» og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll skal gjelde i 

fire år fra den datoen denne beslutningen treffes. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen «absorberende hygieneprodukter» kodenummeret «047». 

Artikkel 6 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 24. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

KRAV TIL VURDERING OG KONTROLL 

De særlige kravene til vurdering og kontroll er angitt for hvert kriterium. 

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller andre bevis for at kriteriene er 

oppfylt, kan disse komme fra søkeren selv eller dennes leverandør, eller fra begge. 

Vedkommende organer skal fortrinnsvis godkjenne prøvinger som er akkreditert i henhold til ISO 17025, og kontroller utført av 

organer som er akkreditert i henhold til standarden EN 45011 eller en tilsvarende internasjonal standard. 

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene 

godtas som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Vedkommende organer kan om nødvendig kreve underlagsdokumentasjon og foreta uavhengige kontroller. 

Det er en forutsetning at produktet oppfyller alle lovfestede krav i den eller de statene der produktet er beregnet på å 

bringes i omsetning. Søkeren skal framlegge en erklæring om at produktet oppfyller dette kravet.  

KRITERIER FOR EU-MILJØMERKET 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til absorberende hygieneprodukter: 

1. Produktbeskrivelse 

2. Fluffmasse 

3. Kunstige cellulosefibrer (herunder viskose, modal, lyocell, kupro, triacetat) 

4. Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø 

5. Plastmaterialer og superabsorberende polymerer 

6. Andre materialer og bestanddeler 

7. Stoffer eller stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses 

8. Materialeffektivitet i framstillingen 

9. Veiledning om sluttbehandling av produktet 

10. Produktets bruksegnethet og kvalitet 

11. Sosiale aspekter 

12. Opplysninger på EU-miljømerket 

Kriteriene for EU-miljømerket skal ta utgangspunkt i de produktene som har best miljøprestasjon på markedet for 

absorberende hygieneprodukter. 

Kriterium 1. Produktbeskrivelse 

Det skal gis en beskrivelse av produktet og emballasjen (produktnavn, klassifisering, funksjoner) sammen med opplysninger 

om følgende egenskaper: 

— Produktets og emballasjens samlede vekt. 

— De bestanddelene, materialene og tilsetningsstoffene som er brukt i produktet, med angivelse av deres vekt og, når det er 

relevant, deres CAS-numre. 

Opplysninger om produktets vekt skal også angis på emballasjen. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en produktprøve og en rapport som omfatter en teknisk beskrivelse og vekten på produktet og på de 

enkelte bestanddelene, materialene og tilsetningsstoffene som er brukt.  
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Kriterium 2. Fluffmasse 

2.1 Opprinnelse 

Alle fibrer skal omfattes av gyldige sertifikater utstedt av en tredjepart innenfor rammen av en uavhengig sertifiseringsordning 

(FSC, PEFC eller tilsvarende) som garanterer sporbarhet. 

Minst 25 % av fibrene skal omfattes av gyldige sertifikater utstedt av en tredjepart innenfor rammen av en uavhengig sertifise-

ringsordning (FSC, PEFC eller tilsvarende) som garanterer bærekraftig skogforvaltning. 

Den resterende andelen av fibrer skal omfattes av en kontrollordning som sikrer at den stammer fra en lovlig kilde og oppfyller 

sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Sertifiseringsorganer som utsteder skogforvaltnings- og/eller sporbarhetssertifikater, skal være akkreditert/godkjent i henhold til 

sertifiseringsordningen. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal fra papirmasseprodusenten(e) innhente gyldige sertifikater for produktkjeden sertifi sert av uavhengige 

organer som viser at trefibrene er dyrket i samsvar med prinsippene for bærekraftig skogforvaltning og/eller stammer fra 

lovlige og kontrollerte kilder. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger skal godtas som uavhengig sertifisering utført  av 

tredjepart. 

2.2 Bleking 

Papirmassen som brukes i produktet, skal ikke være bleket med klorgass. Den samlede mengden AOX-utslipp fra framstillingen 

av papirmasse skal ikke overstige 0,170 kg/ADT. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring fra papirmasseprodusenten om at klorgass ikke er brukt og en prøvingsrapport som viser at 

grenseverdien for AOX-utslipp er overholdt. ISO 9562 eller den tilsvarende EPA 1650C skal godkjennes som prøvingsmetoder, 

ledsaget av utførlige beregninger som viser at dette kravet er oppfylt, sammen med tilhørende underlagsdokumentasjon. 

Underlagsdokumentasjonen skal inneholde en angivelse av målehyppigheten. AOX skal måles bare i prosesser der det brukes 

klorforbindelser til å bleke papirmassen. 

Det skal tas målinger av prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt, enten etter behandling ved anlegget eller etter behandling ved 

et offentlig renseanlegg. 

Måleperioden skal være 12 måneders produksjon. Målingene skal utføres månedlig på representative sammensatte prøver 

(sammensatte døgnprøver). 

Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd anlegg eller en endring i prosessen på produksjonsanlegget, skal målingene 

utføres ukentlig i til sammen åtte sammenhengende uker med stabil produksjon ved anlegget. Målingene skal være repre-

sentative for den aktuelle perioden. 

2.3 Optiske hvitgjøringsmidler og fargestoffer 

Optiske hvitgjøringsmidler og fargestoffer, herunder fluorescerende blekemidler, skal ikke med hensikt tilsettes papir -

massen. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren om at kravene er oppfylt. 

2.4 Utslipp av kjemisk oksygenforbrukende stoff (KOF) og fosfor (P) til vann og av svovelforbindelser (S) og NOx til luft fra 

produksjonen 

Utslipp til luft og vann fra produksjonen av papirmasse skal uttrykkes i poeng (PKOF, PP, PS, PNOx). Poengene beregnes ved å 

dividere de faktiske utslippene med referanseverdiene i tabell 1. 

— Ingen av enkeltpoengene PKOF, PP, PS eller PNOx skal overstige 1,5. 

— Det samlede antall poeng (Ptotal = PKOF + PP + PS+ PNOx) skal ikke overstige 4,0. 
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For hver anvendt papirmasse «i» skal tilhørende målte utslipp (uttrykt i kg/lufttørket tonn – ADT), veies i forhold til den 

relative andelen av anvendt papirmasse (papirmasse «i» for tonn lufttørket papirmasse) og summeres. Referanseverdiene for 

hver anvendt papirmassetype og for papirproduksjonen er angitt i tabell 1. Til slutt divideres samlet utslipp med samlet 

referanseverdi som angitt i følgende formel for KOF: 

𝑃𝐾𝑂𝐹 =
𝐾𝑂𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐾𝑂𝐹𝑟𝑒𝑓,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

∑ [𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑖 × 𝐾𝑂𝐹𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒,𝑖]𝑛
𝑖=1

∑ [𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑖 × 𝐾𝑂𝐹𝑟𝑒𝑓,𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒,𝑖]𝑛
𝑖=1

 

Tabell 1 

Referanseverdier for utslipp fra forskjellige typer papirmasse 

Type papirmasse Referanseverdier (kg/ADT 

KOFref Pref Sref NOxref 

Bleket kjemisk papirmasse (unntatt sulfitt) 18,0 0,045(*) 0,6 1,6 

Bleket kjemisk papirmasse (med sulfitt) 25,0 0,045 0,6 1,6 

CTMP 15,0 0,01 0,2 0,3 

(*) Beregningen tar hensyn til nettoutslipp av P. Naturlig forekommende P i råstoffer av tre og i vann kan trekkes fra det samlede utslippet av 

P. Det godtas reduksjoner opp til 0,010 kg/ADT. 

Ved kraftvarmeproduksjon på det samme anlegget skal utslippene av S og NOx fra produksjonen av elektrisk kraft trekkes 

fra den samlede mengden. Følgende ligning skal benyttes til å beregne hvor stor andel av utslippene som skyldes produk-

sjon av varme: [MWh(varme) — MWh(varme)solgt]/[MWh(varme) + 2 × MWh(elektrisk kraft)] 

der 

— MWh(elektrisk kraft) er den elektriske kraften som produseres i kraftvarmeverket, 

— MWh(varme) er den nyttbare varmen som produseres i en kraftvarmeprosess, 

— MWh(varme)solgt er den nyttbare varmen som benyttes utenfor produksjonsanlegget for papirmasse. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt, sammen med tilhørende underlags-

dokumentasjon som skal inneholde prøvingsrapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetoder: 

— KOF: ISO 6060, EPA SM 5220D eller HACH 8000. 

— P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 eller Dr Lange LCK 349. 

— S(oksid.): EPA 8 eller tilsvarende. 

— S(red.): EPA 8, EPA 16A eller tilsvarende. 

— S-innhold i olje: ISO 8754 eller EPA 8. 

— S-innhold i kull: ISO 351 eller EPA 8. 

— NOx: ISO 11564 eller EPA 7E. 

Underlagsdokumentasjonen skal inneholde en angivelse av målehyppigheten og en beregning av poengene for KOF, P, S 

og NOx. Den skal omfatte alle utslipp av S og NOx som forekommer under produksjonen av papirmasse, herunder damp 

som genereres utenfor produksjonsstedet, med unntak av utslipp knyttet til produksjonen av elektrisk kraft. 

Målingene skal omfatte gjenvinningskjeler, kalkovner, dampkjeler og destruksjonsovner for gasser med sterk lukt. Det skal 

redegjøres for diffuse utslipp.  
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Rapporterte utslippsverdier for svovel til luft skal omfatte både oksiderte og reduserte svovelutslipp (dimetylsulfid, metyl-

merkaptan, hydrogensulfid og lignende utslipp). Svovelutslipp i forbindelse med produksjon av varmeenergi fra olje, kull 

og andre eksterne brenseltyper der svovelinnholdet er kjent, kan beregnes i stedet for å måles, og skal tas med. 

Utslipp til vann skal måles i prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt, enten etter behandling ved anlegget eller etter behandling 

ved et offentlig renseanlegg. 

Måleperioden skal være 12 måneders produksjon. Målinger av KOF og P skal utføres månedlig og målingene av S og NOx 

årlig. Alternativt kan kontinuerlige målinger godtas dersom de kontrolleres av en tredjepart minst en gang i året. 

Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd anlegg eller en endring i prosessen på produksjonsanlegget, skal målingene 

utføres ukentlig i til sammen åtte sammenhengende uker med stabil produksjon ved anlegget. Målingene skal være repre-

sentative for den aktuelle perioden. 

2.5 CO2-utslipp fra produksjonen 

CO2-utslippene fra ikke-fornybare energikilder skal ikke overstige 450 kg per tonn produsert papirmasse, inkludert utslipp 

knyttet til produksjonen av elektrisk kraft (i eller utenfor anlegget). Referanseverdiene for utslipp i tabell 2 skal brukes til å 

beregne CO2-utslipp fra brensel. 

Tabell 2 

Referanseverdier for CO2-utslipp fra forskjellige energikilder 

Brensel Fossilt CO2-utslipp Enhet 

Kull 95 g fossilt CO2/MJ 

Råolje 73 g fossilt CO2/MJ 

Brennolje 1 74 g fossilt CO2/MJ 

Brennolje 2–5 77 g fossilt CO2/MJ 

LPG 69 g fossilt CO2/MJ 

Naturgass 56 g fossilt CO2/MJ 

Elektrisk kraft fra nettet 400 g fossilt CO2/KWh 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge utførlige beregninger som viser at dette kravet er oppfylt, sammen med tilhørende underlags-

dokumentasjon. 

Søkeren skal framlegge opplysninger om utslipp av karbondioksid til luft. Dette skal omfatte alle kilder til ikke -fornybart 

brensel som brukes i produksjonen av papirmasse, herunder utslipp i forbindelse med produksjonen av elektrisk kraft  

(i eller utenfor anlegget). 

Måleperioden skal være 12 måneders produksjon. Målingene skal utføres årlig. 

Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd anlegg eller en endring i prosessen på produksjonsanlegget, skal målingene 

utføres ukentlig i til sammen åtte sammenhengende uker med stabil produksjon ved anlegget. Resultater må også framlegges 

etter 12 måneders produksjon. Målingene skal være representative for den aktuelle perioden.  
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Energi fra fornybare kilder(1) som kjøpes inn og benyttes i produksjonsprosessene, skal ikke tas med i beregningen av CO2-

utslippene, og søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon på at denne type energi faktisk benyttes i fabrikken eller kjøpes 

inn utenfra. 

Kriterium 3. Kunstige cellulosefibrer (herunder viskose, modal, lyocell, kupro, triacetat) 

3.1 Opprinnelse 

a) Alle fibrer skal omfattes av gyldige sertifikater utstedt av en tredjepart innenfor rammen av en uavhengig sertifiserings-

ordning (FSC, PEFC eller tilsvarende) som garanterer sporbarhet. 

Minst 25 % av fibrene skal omfattes av gyldige sertifikater utstedt av en tredjepart innenfor rammen av en uavhengig 

sertifiseringsordning (FSC, PEFC eller tilsvarende) som garanterer bærekraftig skogforvaltning. 

Den resterende andelen av fibrer skal omfattes av en kontrollordning som sikrer at den stammer fra en lovlig kilde og 

oppfyller sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Sertifiseringsorganer som utsteder skogforvaltnings- og/eller sporbarhetssertifikater, skal være akkreditert/godkjent i 

henhold til sertifiseringsordningen. 

b) Dissolvingmasse framstilt av bomull-linters skal oppfylle kriterium 4.1 for bomull (opprinnelse og sporbarhet). 

Vurder ing o g kont ro l l :  

a) Søkeren skal fra papirmasseprodusenten(e) innhente gyldige sertifikater for produktkjeden sertifisert av uavhengige organer 

som viser at trefibrene er dyrket i samsvar med prinsippene for bærekraftig skogforvaltning og/eller stammer fra lovlige og 

kontrollerte kilder. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger skal godtas som uavhengig sertifisering utført av tredjepart. 

b) Søknaden skal inneholde dokumentasjon på at kriterium 4.1 for bomull (opprinnelse og sporbarhet) er oppfylt. 

3.2 Bleking 

Papirmassen som brukes til framstilling av fibrer, skal ikke være bleket med klorgass. Den samlede mengden adsorberbare 

organisk bundne halogener (AOX) og organisk bundet klor (OCl) skal ikke overstige følgende verdier: 

— 0,170 kg/ADT, ved måling i spillvann fra framstillingen av papirmasse (AOX), eller 

— 150 ppm, ved måling i de ferdige fibrene (OCl). 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring fra papirmasseleverandøren om at klorgass ikke er brukt, samt en prøvingsrapport som 

viser at enten AOX- eller OCl-kravet er oppfylt, ved hjelp av en av følgende prøvingsmetoder: 

— ISO 9562 eller den tilsvarende EPA 1650C for AOX. 

— ISO 11480 for OCl. 

Målehyppigheten for AOX skal fastsettes i samsvar med kriterium 2.2 for fluffmasse. 

3.3. Optiske hvitgjøringsmidler og fargestoffer 

Optiske hvitgjøringsmidler og fargestoffer, herunder fluorescerende blekemidler, skal ikke med hensikt tilsettes fibrene. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren om at kravene er oppfylt.  

  

(1) Som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare kilder, og om 

endring og senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16). 
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3.4 Produksjon av fibrer 

a) Over 50 % av massen som brukes til framstilling av fibrer, skal komme fra dissolvingmassefabrikker som gjenvinner brukt 

prosesslut enten ved å 

— produsere elektrisk kraft og damp på stedet, eller 

— framstille kjemiske biprodukter. 

b) Følgende grenseverdier for utslipp av svovelforbindelser til luft skal overholdes i produksjonsprosessen for viskose- og 

modalfibrer: 

Tabell 3 

Utslippsverdier for svovel i viskose- og modalfibrer 

Fibertype Svovelutslipp til luft – grenseverdi (g/kg) 

Stapelfibrer 30 

Filamentfibrer  

— Partivis vasking 40 

— Integrert vasking 170 

Merk: Grenseverdiene er uttrykt som årsgjennomsnitt. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

a) Søkeren skal pålegge fiberprodusentene å framlegge en liste over leverandører av den massen som brukes til produksjon av 

fibrene, og den andelen de leverer. Det skal framlegges underlagsdokumentasjon og bevis på at en tilstrekkelig andel 

leverandører har egnet utstyr for produksjon av energi eller systemer for gjenvinning og framstilling av biprodukter 

installert på de berørte produksjonsstedene. 

b) Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og prøvingsrapporter som viser at dette kriteriet er oppfylt, sammen med 

en samsvarserklæring. 

Kriterium 4. Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø 

4.1 Opprinnelse og sporbarhet 

a) Bomull skal dyrkes i samsvar med kravene fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 834/2007(1), National Organic Programme 

(NOP) i USA eller tilsvarende juridiske forpliktelser fastsatt av Unionens handelspartnere. Innholdet av økologisk bomull 

kan omfatte økologisk dyrket bomull og bomull dyrket i en omleggingsperiode. 

b) Bomull som dyrkes i samsvar med kriterium 4.1 a), og som brukes til produksjon av absorberende hygieneprodukter, skal 

kunne spores fra det tidspunktet produksjonsstandarden kontrolleres. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

a) Et uavhengig kontrollorgan skal sertifisere at innholdet av økologisk bomull er produsert i samsvar med kravene til 

produksjon og inspeksjon fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007, National Organic Programme (NOP) i USA eller krav 

fastsatt av andre handelspartnere. Kontrollen skal utføres årlig for hver opprinnelsesstat. 

b) Søkeren skal vise at kravet til bomullsinnhold er oppfylt for den årlige mengden av bomull som kjøpes inn for å framstille 

sluttproduktet/sluttproduktene og for hver produktlinje på årsbasis: Det skal framlegges en oversikt over transaksjoner eller 

fakturaer som dokumenterer mengden bomull som er kjøpt inn på årsbasis fra gårdbrukere eller produsentgrupper, og den 

samlede vekten av sertifiserte baller. 

4.2 Bleking 

Bomull skal ikke være bleket med klorgass. 

  

(1) 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 (EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1). 
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Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren om at klorgass ikke er brukt. 

4.3 Optiske hvitgjøringsmidler og fargestoffer 

Optiske hvitgjøringsmidler og fargestoffer, herunder fluorescerende blekemidler, skal ikke med hensikt tilsettes bomullen.  

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren om at kravene er oppfylt. 

Kriterium 5. Plastmaterialer og superabsorberende polymerer 

5.1 Produksjon av syntetiske polymerer og plastmaterialer 

Alle anlegg som produserer syntetiske polymerer og plastmaterialer som brukes i produktet, skal ha innført systemer for 

— vannsparing (f.eks. overvåking av vannstrømmen i anlegget og vannsirkulasjon i lukkede systemer), 

— en integrert plan for avfallshåndtering for å optimalisere forebygging, ombruk, resirkulering, gjenvinning og slutt-

behandling av avfall (f.eks. sortering av ulike avfallsfraksjoner), 

— optimalisering av energieffektivitet og energistyring (f.eks. ved ombruk av dampen som genereres under framstilling av 

superabsorberende polymerer). 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring fra leverandørene om at kravet er oppfylt. Erklæringen skal underbygges med en 

rapport med en detaljert beskrivelse av de framgangsmåtene som leverandørene har vedtatt for å oppfylle kravet på hvert berørt 

anlegg. 

5.2 Tilsetningsstoffer i plastmaterialer 

a) Innholdet av bly, kadmium, seksverdig krom og tilknyttede forbindelser skal utgjøre mindre enn 0,01 % (100 ppm) av 

massen av hvert plastmateriale og syntetisk polymer som brukes i produktet. 

b) Følgende tilsetningsstoffer som brukes i plast i konsentrasjoner høyere enn 0,10 vektprosent, skal ikke klassifiseres med 

noen av faresetningene nedenfor i samsvar med klassifiseringsreglene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008(1): 

— Kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske, kategori 1a, 1b og 2 (H340, H350, H350i, H360F, 

H360D, H360FD, H360Fd, H360Df). 

— Akutt giftige, kategori 1 og 2 (H300, H310, H330, H304). 

— Giftige for bestemte målorganer (STOT), kategori 1: (H370, H372). 

— Farlige for vannmiljøet, kategori 1 og 2 (H400, H410, H411). 

Vurder ing o g kont ro l l :  

a) og b) Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring fra leverandørene om at kravene er oppfylt. Det skal også framlegges en 

liste over tilsatte stoffer hvor det opplyses om konsentrasjoner og tilhørende fare- eller risikosetninger, underbygd med 

sikkerhetsdatablader. 

For å forenkle oppfølgingen og overvåkingen av den framlagte dokumentasjonen kan det foretas stikkprøver av leverandørene. 

Leverandøren skal gi adgang til produksjonslokaler, lagre og lignende anlegg. All dokumentasjon og alle opplysninger som 

framlegges og deles, behandles fortrolig.  

  

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

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

(EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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5.3 Superabsorberende polymerer 

a) Akrylamid (CAS-nummer: 79-06-1) skal ikke med hensikt tilsettes produktet. 

b) Superabsorberende polymerer som brukes i produktet, kan inneholde høyst 1000 ppm restmonomerer som er klassifisert 

med faresetningene i kriterium 7 om stoffer eller stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses. For 

natriumpolyakrylat dreier det seg om den samlede mengden ureagert akrylsyre og kryssbindere. 

c) Superabsorberende polymerer som brukes i produktet, kan høyst inneholde 10 % (masse/masse) vannløselige ekstrakter, 

som skal oppfylle kriterium 7 om stoffer eller stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses. For natriumpoly-

akrylat dreier det seg om monomerer og oligomerer av akrylsyre med lavere molekylvekt enn den superabsorberende 

polymeren i samsvar med ISO 17190. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

a) Søkeren skal framlegge en erklæring om at stoffet ikke er brukt. 

b) Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren som dokumenterer sammensetningen av den eller de superab -

sorberende polymerene som er brukt i produktet. Dokumentasjonen skal bestå av sikkerhetsdatablader som angir 

produktets fullstendige navn og CAS-nummer samt de restmonomerer som finnes i produktet, klassifisert i samsvar 

med kravet, og mengdeangivelser. Anbefalte prøvingsmetoder er ISO 17190 og WSP 210. Analysemetodene skal 

beskrives, og navnene på analyselaboratoriene skal angis.  

c) Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren som angir mengden vannløselige ekstrakter i de superabsorberende 

polymerene. Anbefalte prøvingsmetoder er ISO 17190 og WSP 270. Analysemetodene skal beskrives, og navnene på 

analyselaboratoriene skal angis. 

Kriterium 6. Andre materialer og bestanddeler 

6.1 Klebemidler 

Klebemidler skal ikke inneholde noen av følgende stoffer: 

— Kolofonium (CAS-nummer 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6). 

— Diisobutylftalat (DIBP, CAS-nummer 84-69-5). 

— Diisononylftalat (DINP, CAS-nummer 28553-12-0). 

— Formaldehyd (CAS-nummer 50-00-0). 

Dette kravet gjelder ikke dersom stoffene ikke med hensikt er tilsatt materialet eller sluttproduktet, og bare finnes i klebemid-

lene i konsentrasjoner under 100 ppm (0,010 vektprosent). 

For formaldehyd er øvre grenseverdi for innhold av formaldehyd som dannes under framstilling av klebemidler, 250 ppm, målt 

i nyprodusert polymerdispersjon. Innholdet av fritt formaldehyd i herdede klebemidler (lim) skal ikke overstige 10 ppm. 

Smeltelim er unntatt fra dette kravet. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren om at kravene er oppfylt. Sikkerhetsdatablader kan framlegges som 

bevis. Det skal framlegges prøvingsresultater for formaldehyd, med unntak for smeltelim. 

6.2 Trykkfarger og fargestoffer 

Produktet og eventuelle homogene deler av produktet skal ikke farges. Følgende er unntatt fra dette kravet: 

— Tampongsnorer, emballasjemateriale og teip. 

— Titandioksid i polymerer og viskose. 

— Materialer som ikke er i direkte kontakt med huden, kan farges dersom fargestoffet har en særlig funksjon (f.eks. 

redusere produktets synlighet gjennom hvitt eller lyst tøy, vise hvor teip skal festes, angi fuktighet). 

Trykkfarger og fargestoffer som brukes, skal også oppfylle kriterium 7 om stoffer eller stoffblandinger som er forbudt å bruke 

eller skal begrenses.  
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Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en erklæring, og påse at leverandørene framlegger en erklæring, om at kravene er oppfylt. Når det 

brukes fargestoffer, skal dette begrunnes ved at det angis hvilken særlig funksjon fargestoffene har. 

6.3 Duftstoffer 

a) Produkter som markedsføres som utformet for eller beregnet på barn, samt tamponger og ammeinnlegg, skal være duftfrie. 

b Alle innholdsstoffer eller -blandinger som tilsettes som duftstoffer i produktet, skal være produsert og behandlet i henhold 

til reglene for god praksis fra International Fragrance Association (IFRA). Reglene finnes på IFRAs nettsted: 

http://www.ifraorg.org. Produsenten skal følge anbefalingene i IFRAs standarder med hensyn til forbud, begrenset bruk og 

angitte renhetskriterier for materialer. 

c) Alle duftstoffer som brukes, skal også oppfylle kriterium 7 om stoffer eller stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal 

begrenses, uansett konsentrasjonen i sluttproduktet. 

d) Duftstoffer og bestanddeler i duftstoffblandinger som Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet har vurdert som etablerte 

kontaktallergener med grunn til særlig bekymring(1) samt duftstoffer som i samsvar med vedlegg III til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009(2) må oppgis på listen over bestanddeler, skal ikke brukes. Videre er det ikke tillatt å 

bruke nitromoskus og polysyklisk moskus. 

e) Når det brukes duftstoffer, skal dette angis på produktets emballasje. Dessuten skal duftstoffer og/eller bestanddeler i 

duftstoffblandinger som Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet har identifisert som etablerte kontaktallergener hos 

mennesker, og som ikke er begrenset av kriterium 6.3 c) og d), navngis. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring om at samtlige krav i bokstav a)–e) er oppfylt, underbygd med en erklæring fra 

produsenten av duftstoffet, dersom det er relevant. Når det er brukt duftstoffer, skal det også framlegges en liste over brukte 

duftstoffer, samt synlig dokumentasjon på at opplysningene er angitt på emballasjen. 

6.4 Lotion 

a) Det skal ikke brukes lotion i hygienebind, tamponger og ammeinnlegg. Når det brukes lotion i andre produkter, skal dette 

angis på emballasjen. 

b) Enhver lotion som brukes i andre produkter enn hygienebind, tamponger og ammeinnlegg, skal oppfylle kriterium 6.3 om 

duftstoffer og kriterium 7 om stoffer eller stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses, uansett 

konsentrasjonen i sluttproduktet. 

c) Følgende stoffer skal ikke brukes: triklosan, parabener, formaldehyd og stoffer som avgir formaldehyd. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring, underbygd med en erklæring fra lotionprodusenten, dersom det er relevant. 

Når det er brukt lotion, skal det framlegges synlig dokumentasjon på at opplysningene er angitt på emballasjen.  

6.5 Silikon 

a) Når bestanddeler av produktet behandles med silikon, skal produsenten sikre at personalet er beskyttet mot løsemidler. 

b) Verken oktametylsyklotetrasiloksan D4 (CAS 556-67-2) eller dekametylsyklopentasiloksan D5 (CAS 541-02-6) skal finnes 

i kjemiske produkter som brukes til å silikonbehandle bestanddeler. Dette kravet gjelder ikke dersom D4 og D5 ikke med 

hensikt er tilsatt materialet eller sluttproduktet, og dersom D4 og D5 finnes i silikonet i konsentrasjoner under 100 ppm 

(0,01 vektprosent). 

  

(1) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet om duftallergener i kosmetiske produkter, vedtatt i juni 2012 http://ec.europa.eu/ 

health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 av 22.12.2009, 

s. 59). 
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Vurder ing o g kont ro l l :  

a) Søkeren skal framlegge opplysninger om metoden som brukes til silikonbehandling samt dokumentasjon som viser at 

personalet er beskyttet. 

b) Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren om at dette kravet er oppfylt. 

6.6 Nanosølvpartikler 

Nanosølvpartikler skal ikke med hensikt tilsettes produktet, homogene deler av produktet eller materialer i produktet. 

Vurdering og kontroll: 

Søkeren skal framlegge en erklæring, og påse at leverandørene framlegger en erklæring, om at dette kravet er oppfylt.  

Kriterium 7. Stoffer eller stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses 

7.1 Farlige stoffer og stoffblandinger 

EU-miljømerket kan ikke tildeles dersom produktet eller en artikkel som inngår i produktet, som definert i artikkel 3 nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1), eller en homogen del av produktet inneholder stoffer eller 

stoffblandinger som oppfyller kriteriene for klassifisering med faresetningene eller r isikosetningene som er oppført i 

tabell 4, i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 eller rådsdirektiv 67/548/EØF(2), eller inneholder stoffer eller 

stoffblandinger nevnt i artikkel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006, med mindre det er gitt særlige unntak. 

De siste klassifiseringsreglene som er vedtatt av Unionen, skal gis prioritet foran fareklassene og risikosetningene som er 

oppført på listen. Søkerne skal derfor sikre at alle klassifiseringer er basert på de nyeste klassifiseringsreglene. 

Faresetningene og risikosetningene i tabell 4 gjelder i alminnelighet for stoffer. Der det ikke er mulig å skaffe opplysninger om 

stoffene, skal reglene for klassifisering av stoffblandinger få anvendelse. 

Stoffer eller stoffblandinger som endrer egenskaper ved bearbeiding og dermed ikke lenger er biotilgjengelige, eller som 

endres kjemisk slik at den tidligere angitte faren ikke lenger foreligger, er unntatt fra kriterium 7.1. Dette skal omfatte b lant 

annet modifiserte polymerer og monomerer eller tilsetningsstoffer som blir kovalent bundet i plast. 

Konsentrasjonsgrensene for stoffer eller stoffblandinger som kan tildeles eller er tildelt faresetningene eller risikosetningene 

som er oppført i tabell 4, og som oppfyller kriteriene for klassifisering i fareklassene eller -kategoriene, og for stoffer som 

oppfyller kriteriene i artikkel 57 bokstav a), b) eller c) i forordning (EF) nr. 1907/2006, skal ikke overstige de generiske eller 

spesifikke konsentrasjonsgrensene som er fastsatt i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008. Dersom det er 

fastsatt spesifikke konsentrasjonsgrenser, skal de gå foran de generiske grensene. 

Tabell 4 

Faresetninger og respektive risikosetninger 

Faresetning(a) Risikosetning(b) 

H300 Dødelig ved svelging R28 

H301 Giftig ved svelging R25 

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene R65 

H310 Dødelig ved hudkontakt R27 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjons-

direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(2) 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). 
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Faresetning(a) Risikosetning(b) 

H311 Giftig ved hudkontakt R24 

H330 Dødelig ved innånding R23/26 

H331 Giftig ved innånding R23 

H340 Kan forårsake genetiske skader R46 

H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader R68 

H350 Kan forårsake kreft R45 

H350i Kan forårsake kreft ved innånding R49 

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft R40 

H360F Kan skade forplantningsevnen R60 

H360D Kan gi fosterskader R61 

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader R60/61/60-61 

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader R60/63 

H360Df Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen R61/62 

H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen R62 

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader R63 

H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi 

fosterskader 

R62–63 

H362 Kan skade barn som ammes R64 

H370 Forårsaker organskader R39/23/24/25/26/27/28 

H371 Kan forårsake organskader R68/20/21/22 

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering R48/25/24/23 

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering R48/20/21/22 

H400 Meget giftig for liv i vann R50 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R50–53 

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R51–53 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann R52–53 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann R53 

EUH059 Farlig for ozonlaget R59 

EUH029 Ved kontakt med vann utvikles giftig gass R29 
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Faresetning(a) Risikosetning(b) 

EUH031 Ved kontakt med syre utvikles giftig gass R31 

EUH032 Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass R32 

EUH070 Giftig ved øyekontakt R39–41 

H317 (underkategori 1A): Kan utløse en allergisk hudreaksjon (utløsende konsentra-

sjon ≥ 0,1 % m/m(c) 

R43 

H317 (underkategori 1B): Kan utløse en allergisk hudreaksjon (utløsende konsentra-

sjon ≥ 1,0 % m/m(c) 

H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding R42 

Merknader 

(a) I samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. 

(b) I samsvar med direktiv 67/548/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes 

lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger (EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1). 

(c) I samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 286/2011 av 10. mars 2011 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 83 av 30.3.2011, s. 1). 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en liste over de materialene som inngår i produktet, herunder en liste over alle artikler og 

homogene deler av produktet. 

Søkeren skal kontrollere om produktet inneholder noen stoffer eller stoffblandinger som kan være klassifisert med fare- eller 

risikosetningene som angis i dette kriteriet. Søkeren skal framlegge en erklæring om at produktet, alle artikler og alle homogene 

deler av det oppfyller dette kriteriet. 

Søkerne skal velge den best egnede kontrollmetoden. De viktigste kontrollmetodene er følgende: 

— homogene deler og alle tilknyttede behandlinger og urenheter (f.eks. lag av superabsorberende polymerer): Det skal 

framlegges sikkerhetsdatablader for de materialene som den aktuelle produktdelen består av, og for de stoffene og 

stoffblandingene som brukes i tilberedningen og behandlingen av materialene, og som fortsatt er til stede i den ferdige 

delen i konsentrasjoner på minst 0,10 m/m, med mindre en lavere generisk eller spesifikk konsentrasjonsgrense får 

anvendelse i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008. 

— Kjemiske stoffblandinger som brukes til å gi produktet eller bestanddeler av produktet en bestemt funksjon (f.eks. lim 

og klebemidler, fargestoffer): Det skal framlegges sikkerhetsdatablader for de stoffene og stoffblandingene som 

brukes til å sette sammen sluttproduktet, eller de stoffene og stoffblandingene som tilsettes produktets bestanddeler og 

forblir i disse bestanddelene. 

Erklæringen skal inneholde relevant dokumentasjon, for eksempel samsvarserklæringer undertegnet av leverandørene, om 

at ingen av stoffene, stoffblandingene eller materialene er klassifisert i noen av de fareklassene som er forbundet med fare-

setningene eller risikosetningene angitt i tabell 4 i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, så langt dette som et 

minimum kan fastslås på grunnlag av de opplysningene som kreves i henhold til vedlegg VII til forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

Opplysningene som framlegges, skal dreie seg om de formene eller fysiske tilstandene av stoffene eller stoffblandingene 

som brukes i sluttproduktet. 

Følgende tekniske opplysninger skal framlegges for å underbygge erklæringen om klassifisering eller ikke-klassifisering av 

hvert stoff og hver stoffblanding: 

i) For stoffer som ikke er registrert i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, eller som ennå ikke har en harmonisert CLP-

klassifisering: opplysninger som oppfyller kravene i vedlegg VII til nevnte forordning. 

ii) For stoffer som er registrert i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, og som ikke oppfyller kravene til CLP-

klassifisering: opplysninger som bygger på registreringsdokumentasjonen i REACH, som bekrefter at stoffet ikke er 

klassifisert. 
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iii) For stoffer med harmonisert klassifisering eller som er selvklassifisert: sikkerhetsdatablader dersom de er tilgjengelige. 

Dersom sikkerhetsdatablader ikke er tilgjengelige, eller stoffet er selvklassifisert, skal de opplysningene som i henhold til 

vedlegg II i forordning (EF) nr. 1907/2006 er relevante for fareklassifiseringen av stoffene, framlegges. 

iv) For blandinger: sikkerhetsdatablader dersom de er tilgjengelige. Dersom sikkerhetsdatablader ikke er tilgjengelige, 

skal beregningen av blandingens klassifisering framlegges i samsvar med reglene fastsatt i forordning (EF) 

nr. 1272/2008, sammen med opplysninger som er relevante for blandingenes fareklassifisering i samsvar med 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Sikkerhetsdatabladene skal være utfylt i samsvar med retningslinjene i avsnitt 2, 3, 9, 10, 11 og 12 i vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 1907/2006 (Retningslinjer for utarbeiding av sikkerhetsdatablader). Ufullstendige sikkerhetsdatablader skal suppleres 

med opplysninger fra erklæringer fra kjemikalieleverandørene. 

Opplysninger om stoffers iboende egenskaper kan framskaffes på andre måter enn ved prøving, f.eks. ved hjelp av alternative 

metoder som in vitro-metoder, kvantitative strukturaktivitetsmodeller eller ved bruk av gruppering eller sammenligning med 

stoffer med samme struktur, i samsvar med vedlegg XI til forordning (EF) nr. 1907/2006. Det oppfordres på det sterkeste til å 

utveksle relevante opplysninger i hele forsyningskjeden. 

7.2 Stoffer angitt i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Det skal ikke gis unntak fra forbudet i artikkel 6 nr. 6 bokstav a) i forordning (EF) nr. 66/2010 for stoffer som er identifi-

sert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, og er oppført på listen omhandlet i artikkel  59 nr. 1 i for-

ordning (EF) nr. 1907/2006, når disse inngår i stoffblandinger, i en artikkel eller i en homogen del av produktet i kon -

sentrasjoner over 0,10 vektprosent. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Det skal vises til den utgaven av listen over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, som på søknadsdatoen er 

den seneste. Søkeren skal framlegge en erklæring om at kriterium 7.2 er oppfylt , sammen med tilhørende dokumentasjon, 

herunder samsvarserklæringer undertegnet av materialleverandørene og kopier av relevante sikkerhetsdatablader for 

stoffer og stoffblandinger i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006 for stoffer eller stoffblandinger. 

Konsentrasjonsgrensene skal være angitt i sikkerhetsdatabladene i samsvar med artikkel  31 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 for stoffer og stoffblandinger. 

Kriterium 8. Materialeffektivitet i framstillingen 

Avfallsmengden som produseres under framstillingen og emballeringen av produktet, fratrukket den andelen som ombrukes 

eller omdannes til nyttige materialer og/eller energi, skal ikke overstige 

— 10 vektprosent av sluttproduktet for tamponger, 

— 5 vektprosent av sluttproduktet for øvrige produkter. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge dokumentasjon på den avfallsmengden som ikke er ombrukt i framstillingsprosessen eller som ikke er 

omdannet til materialer og/eller energi. 

Beregninger skal oppstilles i samsvar med ISO 14025 og søkeren skal redegjøre for følgende parametrer: 

— Produktets og emballasjens vekt. 

— Samtlige avfallsstrømmer som produseres under framstillingen. 

— De respektive behandlingsprosessene (f.eks. gjenvinning, forbrenning), herunder andelen av henholdsvis gjenvunnet og 

sluttbehandlet avfall. 

Nettoavfallet skal beregnes som forskjellen mellom mengden produsert avfall og mengden gjenvunnet avfall. 

Kriterium 9. Veiledning om sluttbehandling av produktet 

Produsentene skal angi følgende på emballasjen, enten med tekst eller symboler: 

— At produktet ikke må skylles ned i toalettet. 

— Hvordan produktet skal sluttbehandles. 
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Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en prøve av emballasjen. 

Kriterium 10. Produktets bruksegnethet og kvalitet 

Produktets egnethet/kvalitet skal være tilfredsstillende og minst tilsvare produkter som allerede finnes på markedet. Bruks-

egnethet skal prøves med hensyn til egenskapene og parametrene angitt i tabell 5. Terskelverdier for ytelse skal være oppnådd, 

dersom de er identifisert. 

Tabell 5 

Egenskaper og parametrer som beskriver bruksegnetheten til produktet som skal prøves 

Egenskap 
Påkrevd prøvingsmetode (terskelverdi for ytelse) 

Barnebleier Hygienebind Tamponger Ammeinnlegg 

Bruksprø-

vinger 

U1. Absorpsjon og 

lekkasjebe-

skyttelse(*) 

Prøving i forbrukerpanel (lekkasje forekommer i mindre enn 5 % av tilfellene ved bruk 

av produktet) 

U2. Hudtørrhet Prøving i forbrukerpanel (80 % av 

forbrukerne som prøver produktet, skal 

være fornøyd med ytelsen) 

Ikke relevant Som for barnebleier 

U3. Passform og 

komfort 

Prøving i forbrukerpanel (80 % av forbrukerne som prøver produktet, skal være 

fornøyd med ytelsen) 

U4. Samlet ytelse Prøving i forbrukerpanel (80 % av forbrukerne som prøver produktet, skal være 

fornøyd med ytelsen) 

Tekniske 

prøvinger 

T1. Absorpsjon og 

lekkasjebe-

skyttelse 

Absorpsjonsgrad og absorpsjon før 

lekkasje 

Syngina-

metoden 

Ingen anbefalt metode 

T2. Hudtørrhet Tap av fuktighet gjennom huden 

(TEWL), gjenfuktingsmetoden eller 

måling av fuktighetsnivå (corneometer) 

Ikke relevant Ingen anbefalt metode 

(*) Truseinnlegg uten kjerne som er beregnet på å beskytte undertøy (tynne truseinnlegg), er unntatt fra dette kravet. 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Det skal framlegges en rapport om bruksprøvinger og tekniske prøvinger som beskriver prøvingsmetodene, prøvingsresultatene og 

anvendte data. Prøvinger skal utføres av laboratorier som er sertifisert til å gjennomføre kvalitetsstyringssystemer enten internt eller 

eksternt. 

Prøvingene skal utføres for den spesifikke typen og størrelsen av produkter som det søkes om EU-miljømerket for. Dersom det 

kan påvises at produkter har samme ytelse, kan det likevel være tilstrekkelig å prøve bare én størrelse eller et representativt 

utvalg av størrelser for hver produktutforming. Det må utvises særlige hensyn ved prøvetaking, transport og lagring av 

produktet for å garantere reproduserbare resultater. Det anbefales å ikke anonymisere produkter eller pakke dem om i nøytral 

emballasje på grunn av risikoen for å endre produktenes og/eller emballasjens ytelse. 

Opplysninger om prøvinger skal gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter samtidig som hensynet til fortrolig 

behandling ivaretas. Prøvingsresultater skal forklares tydelig, med språk, enheter og symboler som er forståelige for 

databrukeren. Følgende opplysninger skal angis: sted og dato for prøvingene, kriterier for valg av produkter til prøvingen 

og hvor representative produktene er, valgte prøvingsegenskaper og i aktuelle tilfeller grunnen til a t noen egenskaper ikke 

ble valgt, prøvingsmetodene som er brukt og eventuelt deres begrensninger. Det skal framlegges klare retningslinjer for 

bruk av prøvingsresultatene.  
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Ytterligere retningslinjer for bruksprøvinger: 

— Prøvetaking, utforming av prøvinger, rekruttering til paneler og analyser av prøvingsresultater skal oppfylle statistiske 

standardmetoder (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 eller tilsvarende). 

— Hvert produkt skal vurderes på grunnlag av et spørreskjema. Prøvingen skal vare i minst 72 timer, om mulig en hel uke, og 

skal utføres under normale bruksforhold for produktet. 

— Anbefalt antall personer i prøvingen skal være minst 30. Alle personer som deltar i undersøkelsen, skal være nåværende 

brukere av den spesifikke typen/størrelsen av produktet som prøves. 

— Dersom produktet ikke er spesielt utformet for et bestemt kjønn, skal forholdet mellom menn og kvinner være 1:1.  

— En blanding av personer som representerer forskjellige forbrukergrupper på markedet, skal delta i undersøkelsen. Alder, 

land og kjønn skal angis tydelig. 

— Syke personer og personer med kroniske hudsykdommer bør ikke delta i prøvingen. Dersom en person blir syk i 

prøvingsperioden, skal dette angis på spørreskjemaet og svarene skal ikke tas i betraktning i vurderingen. 

— Med hensyn til hudtørrhet, passform og komfort samt samlet ytelse skal 80 % av forbrukerne som prøver produktet, være 

fornøyd med produktets ytelse, noe som for eksempel kan bety at forbrukeren gir produktet en høyere poengsum enn  

60 (på en kvantitativ skala fra 1 til 100), eller at produktet blir vurdert som bra eller veldig bra (i valget mellom fem 

kvalitative alternativer: svært dårlig, dårlig, middels, bra, svært bra). Med hensyn til absorpsjon og lekkasjebeskyttelse skal 

lekkasje forekomme i mindre enn 5 % av tilfellene for produktene som prøves. 

— Resultatene skal vurderes statistisk når bruksprøvingen er avsluttet. 

— Det skal opplyses om eksterne faktorer som varemerker, markedsandeler og reklame som kan påvirke oppfatningen av 

produktets ytelse. 

Ytterligere krav til tekniske prøvinger: 

— Prøvingsmetodene skal i størst mulig grad bygge på produktrelevante, reproduserbare og nøyaktige metoder. 

— Minst fem prøver skal prøves. Gjennomsnittsresultatene skal rapporteres sammen med en angivelse av standardavviket. 

Produktets vekt, mål og kjennetegn ved utformingen skal beskrives og framlegges i samsvar med kriterium 1. 

Kriterium 11. Sosiale aspekter 

Søkere skal sikre at de grunnleggende prinsippene og rettighetene på arbeidsplassen som er beskrevet i Den internasjonale 

arbeidsorganisasjons (ILO) kjernekonvensjoner for arbeidslivet, FNs Global Compact-initiativ og OECDs retningslinjer for 

multinasjonale foretak, overholdes på produksjonsstedene i forsyningskjeden som benyttes til å framstille de lisensierte 

produktene. Med henblikk på kontroll skal det vises til følgende av ILOs kjernekonvensjoner for arbeidslivet: 

029 Tvangsarbeid. 

087 Foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten. 

098 Gjennomføring av prinsippene for organisasjonsretten og retten til å føre kollektive forhandlinger. 

100 Lik lønn. 

105 Avskaffelse av tvangsarbeid. 

111 Diskriminering i sysselsetting og yrke. 

138 Minstealder for adgang til sysselsetting. 

155 Sikkerhet og helse i arbeidsmiljøet. 

182 Forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid. 

Disse standardene skal formidles til produksjonsstedene i forsyningskjeden som framstiller sluttproduktet.  
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Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal dokumentere at overholdelse kontrolleres av en tredjepart ved bruk av uavhengig kontroll eller underlags-

dokumenter, herunder besøk på stedet av revisorer i forbindelse med kontrollprosessen for miljømerking av produksjonssteder i 

forsyningskjeden for deres lisensierte produkter. Dette skal skje i forbindelse med søknaden og deretter i lisensperioden dersom 

nye produksjonssteder legges til. 

Kriterium 12. Opplysninger på EU-miljømerket 

EU-miljømerket skal påføres produktemballasjen. Felt 2 på EU-miljømerket skal inneholde følgende tekst: 

— «Redusert innvirkning på ressursforbruk». 

— «Begrenset bruk av farlige stoffer». 

— «Tilfredsstillende ytelses- og kvalitetsprøvinger». 

Dessuten skal følgende tekst angis på emballasjen: «For flere opplysninger om hvorfor dette produktet er tildelt EU-miljø-

merket, se http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/». 

Vurder ing o g kont ro l l :  

Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring om at kravet er oppfylt samt synlig dokumentasjon. 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2015/191 

av 5. februar 2015 

om endring av beslutning 2010/670/EU med hensyn til forlengelse av visse tidsfrister fastsatt i artikkel 9 

og artikkel 11 nr. 1 i nevnte beslutning 

[meddelt under nummer K(2015) 466](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 10a nr. 8 

tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsbeslutning 2010/670/EU(2) ble det fastsatt regler og kriterier for utvelging og gjennomføring av 

kommersielle demonstrasjonsprosjekter med miljømessig sikker fangst og geologisk lagring av CO2 (heretter kalt 

«CCS-demonstrasjonsprosjekter») som mål, og demonstrasjonsprosjekter for nyskapende teknologi for fornybar energi 

(heretter kalt «RES-demonstrasjonsprosjekter»), som omfatter 300 millioner utslippskvoter i reserven for nyinntredere i 

Unionens ordning for handel med utslippskvoter og grunnleggende regler for monetarisering av kvoter og forvaltning av 

inntekter. 

2) På grunn av den økonomiske krisen vil det for et betydelig antall prosjekter som er blitt tildelt finansiering etter 

beslutning 2010/670/EU, ikke være mulig å treffe en endelig investeringsbeslutning innen 24 måneder fra vedtakelse av 

beslutningen om tildeling for RES-demonstrasjonsprosjekter eller innen 36 måneder fra vedtakelse av beslutningen om 

tildeling for CCS-demonstrasjonsprosjekter. Det vil derfor heller ikke være mulig å igangsette slike prosjekter innen fire 

år etter vedtakelse av beslutningen om tildeling. Tidsfristene for endelig investeringsbeslutning og datoen da prosjektet 

skal settes i gang, bør derfor forlenges med to år. Det bør også gis henstand i ett år når det gjelder datoen da prosjektet 

skal settes i gang. 

3) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I beslutning 2010/670/EU gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd erstattes «24 måneder» med «48 måneder». 

b) I andre ledd erstattes «36 måneder» med «60 måneder». 

2) I artikkel 11 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) I andre ledd erstattes «31. desember 2015» med «31. desember 2017», og «fire år» erstattes med «seks år». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 7.2.2015, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 79. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2010/670/EU av 3. november 2010 om fastsettelse av kriterier og tiltak for finansiering av kommersielle demon-

strasjonsprosjekter med miljømessig sikker fangst og geologisk lagring av CO2 som mål, samt demonstrasjonsprosjekter for nyskapende 

teknologi for fornybar energi i henhold til ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet fastsatt ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 290 av 6.11.2010, s. 39). 

2019/EØS/77/75 



Nr. 77/1230 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

b) Nytt tredje og fjerde ledd skal lyde: 

«Når prosjektet ikke er igangsatt innen datoen da prosjektet skal settes i gang, skal datoen automatisk forlenges med  

ett år. 

Beslutninger om tildeling skal ikke lenger ha rettsvirkning dersom prosjektet ikke er igangsatt innen datoen som er 

fastsatt for å sette i gang prosjektet i henhold til tredje ledd. I så fall skal eventuell finansiering som er utbetalt eller 

mottatt til utbetaling, returneres.» 

Artikkel 2 

Denne beslutning får også anvendelse på CCS- og RES-demonstrasjonsprosjekter som det er truffet en beslutning om tildeling 

for før denne beslutning trer i kraft. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 5. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Miguel ARIAS CAÑETE 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/99/EU 

av 21. oktober 2014 

om endring av direktiv 2009/126/EF om bensindampgjenvinning fase II ved påfylling av 

drivstoff på motorvogner på bensinstasjoner, for å tilpasse det til den tekniske utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/126/EF av 21. oktober 2009 om bensindampgjenvinning fase II 

ved påfylling av drivstoff på motorvogner på bensinstasjoner(1), særlig artikkel 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2009/126/EF skal det foretas en teknisk tilpasning av artikkel 4 og 5 til den tekniske utvikling når 

det er nødvendig for å sikre samsvar med relevante standarder utarbeidet av Den europeiske standardise-

ringsorganisasjon (CEN). 

2) CEN utga 25. september 2013 standard EN 16321-1:2013 og EN 16321-2:2013. I standard EN 16321-1:2013 angis 

prøvingsmetoder for typegodkjenning av bensindampgjenvinningssystemer til bruk på bensinstasjoner. I standard EN 

16321-2:2013 angis prøvingsmetoder som skal benyttes på bensinstasjoner ved kontroll av slike bensindamp-

gjenvinningssystemer. 

3) Det er derfor nødvendig med en teknisk tilpasning av artikkel 4 og 5 i direktiv 2009/126/EF for å sikre samsvar med 

nevnte standarder. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i direktiv 

2009/126/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2009/126/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal med virkning fra den dato da bensindampgjenvinningssystemer fase II blir obligatoriske i 

henhold til artikkel 3, sørge for at gjenvinningsgraden for slike systemer er lik eller høyere enn 85 %, som bekreftet av 

produsenten i samsvar med standard EN 16321-1:2013.» 

2) I artikkel 5 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal sørge for at gjenvinningsgraden for bensindamp i bensindampgjenvinningssystemer fase II som 

er i drift, prøves minst én gang per år i samsvar med standard EN 16321-2:2013.» 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 12. mai 2016 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 23.10.2014, s. 89, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 80. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 36. 
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De skal anvende disse bestemmelsene fra 13. mai 2016. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1357/2014 

av 18. desember 2014 

om erstatning av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF om avfall og om oppheving 

av visse direktiver(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF om avfall og om oppheving av visse direktiver(1), særlig 

artikkel 38 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til direktiv 2008/98/EF inneholder en liste over egenskaper som gjør at avfall klassifiseres som farlig avfall. 

2) I direktiv 2008/98/EF fastslås det at klassifisering av avfall som farlig avfall blant annet bør baseres på Unionens 

regelverk om kjemikalier, særlig når det gjelder klassifisering av stoffblandinger som farlige, herunder grenseverdier for 

konsentrasjoner som benyttes for slike formål. Videre vil det være nødvendig å opprettholde systemet som avfall og 

farlig avfall har vært klassifisert etter i samsvar med den sist utarbeidede listen over avfallstyper i kommisjonsvedtak 

2000/532/EF(2), for å fremme en harmonisert klassifisering av avfall og sikre en ensartet fastsettelse av hva som anses 

som farlig avfall i Unionen. 

3) I vedlegg III til direktiv 2008/98/EF er det fastsatt at de farlige egenskapene H 4 («Irriterende»), H 5 («Helseskadelig»), 

H 6 («Giftig» og «Meget giftig»), H 7 («Kreftframkallende»), H 8 («Etsende»), H 10 («Reproduksjonstoksisk»), H 11 

(«Arvestoffskadelig») og H 14 («Økotoksisk») skal tildeles på grunnlag av kriteriene fastsatt i vedlegg VI til 

rådsdirektiv 67/548/EØF(3). 

4) Ifølge vedlegg III til direktiv 2008/98/EF skal grenseverdiene oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 1999/45/EF(4) få anvendelse, der det er relevant. 

5) Direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF oppheves med virkning fra 1. juni 2015 og erstattes med forordning (EF) 

nr. 1272/2008(5), som gjenspeiler den tekniske og vitenskapelige utviklingen. Som unntak kan begge direktivene få 

anvendelse på enkelte stoffblandinger fram til 1. juni 2017, dersom de er klassifisert, merket og emballert i samsvar med 

direktiv 1999/45/EF og allerede er brakt i omsetning før 1. juni 2015. 

6) Det er derfor nødvendig å endre vedlegg III til direktiv 2008/98/EF for å tilpasse definisjonene av de farlige 

egenskapene slik at de tilpasses til forordning (EF) nr. 1272/2008 der det er relevant, og for å erstatte henvisningene til 

direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF med henvisninger til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

7) For å sikre tilstrekkelig fullstendighet og representativitet også når det gjelder opplysninger om mulige virkninger av en 

tilpasning av HP 14 «Økotoksisk» til forordning (EF) nr. 1272/2008, er det nødvendig med en tilleggsundersøkelse. 

8) Betegnelsen på de farlige egenskapene H 1–H 15, som er definert i vedlegg III til direktiv 2008/98/EF, bør endres til HP 

1–HP 15 for å unngå eventuell forveksling med faresetningskodene fastsatt i forordning (EF) 1272/2008. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 365 av 19.12.2014, s. 89, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 81. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 

(2) Kommisjonsvedtak 2000/532/EF av 3. mai 2000 om erstatning av vedtak 94/3/EF om utarbeiding av en liste over avfall i henhold til 

artikkel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF om avfall og rådsvedtak 94/904/EF om utarbeiding av en liste over farlig avfall i henhold 

til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 91/689/EØF om farlig avfall (EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3). 

(3) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer (EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, 

emballering og merking av farlige stoffblandinger (EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1). 

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

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

(EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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9) Betegnelsene på de tidligere farlige egenskapene H 5 («Helseskadelig») og H 6 («Giftig») bør endres for å tilpasses 

endringene i regelverket om kjemikalier og særlig de nye kodene for fareklasse og farekategori fastsatt i forordning (EF) 

nr. 1272/2008. 

10) Nye betegnelser bør innføres for de tidligere farlige egenskapene H 12 og H 15 for å sikre sammenheng med 

betegnelsene på de andre farlige egenskapene. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 39 nr. 1 i direktiv 

2008/98/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2008/98/EF erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv. 

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. Den får 

anvendelse fra 1. juni 2015. 

Utferdiget i Brussel 18. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 ______   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG III 

EGENSKAPER SOM GJØR AT AVFALL KLASSIFISERES SOM FARLIG AVFALL 

HP 1 «Eksplosivt»: avfall som ved en kjemisk reaksjon kan utvikle gasser med en slik temperatur, et slikt trykk og en slik 

hastighet at det kan føre til skade på omgivelsene. Dette omfatter pyroteknisk avfall, eksplosivt avfall 

i form av organiske peroksider og eksplosivt selvreaktivt avfall. 

Når avfall inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert med en av kodene for fareklasse og farekategori samt kodene for 

faresetning angitt i tabell 1, skal avfallet vurderes med hensyn til HP 1, når dette er hensiktsmessig og forholdsmessig, i 

samsvar med forsøksmetoder. Dersom forekomsten av et stoff, en stoffblanding eller et produkt indikerer at avfallet er 

brannfarlig, skal det klassifiseres som farlig avfall av typen HP 1. 

Tabell 1: Kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetning for avfallets bestanddeler for klassifisering av avfall 

som farlig avfall av typen HP 1 

Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning 

Unst. Expl. H 200 

Expl. 1.1 H 201 

Expl. 1.2 H 202 

Expl. 1.3 H 203 

Expl. 1.4 H 204 

Self-react. A 

H 240 

Org. Perox. A 

Self-react. B 

H 241 

Org. Perox. B 

HP 2 «Oksiderende»: avfall som kan, vanligvis ved tilførsel av oksygen, forårsake eller bidra til forbrenning av andre 

materialer. 

Når avfall inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert med en av kodene for fareklasse og farekategori samt kodene for 

faresetning angitt i tabell 2, skal avfallet vurderes med hensyn til HP 2, når dette er hensiktsmessig og forholdsmessig, i 

samsvar med forsøksmetoder. Dersom forekomsten av et stoff indikerer at avfallet er oksiderende, skal det klassifiseres som 

farlig avfall av typen HP 2. 

Tabell 2: Kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetning for klassifisering av avfall som farlig avfall av typen 

HP 2 

Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning 

Ox. Gas 1 H 270 

Ox. Liq. 1 

H 271 

Ox. Sol. 1 
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Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning 

Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 

H 272 

Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3 

HP 3 «Brannfarlig»: 

— brannfarlig flytende avfall: flytende avfall med et flammepunkt på under 60 °C eller avfall i form av gassolje, diesel 

og lette fyringsoljer med et flammepunkt på > 55 °C og ≤ 75 °C, 

— brannfarlig pyrofor væske og fast avfall: fast eller flytende avfall som selv i små mengder kan antennes i løpet av 

fem minutter når det kommer i kontakt med luft, 

— brannfarlig fast avfall: fast avfall som er meget brannfarlig, eller som kan forårsake eller bidra til brann gjennom 

friksjon, 

— brannfarlig gassformig avfall: gassformig avfall som er brannfarlig i luft ved 20 °C og et standard trykk på  

101,3 kPa, 

— vannreaktivt avfall: avfall som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser i farlige mengder, 

— annet brannfarlig avfall: brannfarlige aerosoler, brannfarlig selvopphetende avfall, brannfarlige organiske perok-

sider og brannfarlig selvreaktivt avfall. 

Når avfall inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert med en av kodene for fareklasse og farekategori samt kodene for 

faresetning angitt i tabell 3, skal avfallet vurderes, når dette er hensiktsmessig og forholdsmessig, i samsvar med forsøks-

metoder. Dersom forekomsten av et stoff indikerer at avfallet er brannfarlig, skal det klassifiseres som farlig avfall av typen  

HP 3. 

Tabell 3: Kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetning for avfallets bestanddeler for klassifisering av avfall 

som farlig avfall av typen HP 3 

Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning 

Flam. Gas 1 H220 

Flam. Gas 2 H221 

Aerosol 1 H222 

Aerosol 2 H223 

Flam. Liq. 1 H224 

Flam. Liq.2 H225 

Flam. Liq. 3 H226 

Flam. Sol. 1 

H228 

Flam. Sol. 2 
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Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning 

Self-react. CD 

H242 

Self-react. EF 

Org. Perox. CD 

Org. Perox. EF 

Pyr. Liq. 1 

H250 

Pyr. Sol. 1 

Self-heat.1 H251 

Self-heat. 2 H252 

Water-react. 1 H260 

Water-react. 2 

Water-react. 3 
H261 

HP 4 «Irriterende — hudirritasjon og øyeskader»: avfall som ved kontakt kan forårsake hudirritasjon eller øyeskade. 

Når avfall inneholder ett eller flere stoffer i konsentrasjoner over grenseverdiene, som er klassifisert med en av kodene for 

fareklasse og farekategori samt kodene for faresetning og i konsentrasjoner som er høyere enn eller lik en eller flere av følgende 

konsentrasjonsgrenser, skal avfallet klassifiseres som farlig avfall av typen HP 4. 

Grenseverdien som skal tas i betraktning ved en vurdering av Skin corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318) og 

Eye irrit. 2 (H319), er 1 %. 

Dersom summen av konsentrasjonene av alle stoffene klassifisert som Skin corr. 1A (H314), er høyere enn eller lik 1 %, skal 

avfallet klassifiseres som farlig avfall av typen HP 4. 

Dersom summen av konsentrasjonene av alle stoffene klassifisert som H318, er høyere enn eller lik 10 %, skal avfallet 

klassifiseres som farlig avfall av typen HP 4. 

Dersom summen av konsentrasjonene av alle stoffene klassifisert som H315 og H319, er høyere enn eller lik 20 %, skal avfallet 

klassifiseres som farlig avfall av typen HP 4. 

Merk at avfall som inneholder stoffene klassifisert som H314 (Skin corr.1A, 1B eller 1C) i mengder høyere enn eller lik 5 %, 

vil bli klassifisert som farlig avfall av typen HP 8. HP 4 får ikke anvendelse dersom avfallet klassifiseres som HP 8. 

HP 5 «Giftvirkning på bestemte organer (STOT) / Aspirasjonsgiftighet»: avfall som kan forårsake giftvirkninger på 

bestemte organer enten ved enkelt-

eksponering eller gjentatt eksponering, 

eller som kan forårsake akutte gift-

virkninger som følge av aspirasjon. 

Når avfall inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert med en eller flere av følgende koder for fareklasse og farekategori 

samt koder for faresetning angitt i tabell 4, og er høyere enn eller lik en eller flere av konsentrasjonsgrensene i tabell 4, skal 

avfallet klassifiseres som farlig avfall av typen HP 5. Når stoffer klassifisert som STOT forekommer i avfall, må ett enkelt stoff 

forekomme i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn konsentrasjonsgrensen for avfallet for at avfallet skal kunne 

klassifiseres som farlig avfall av typen HP 5. 

Når avfall inneholder ett eller flere stoffer som er klassifisert som Asp. Tox. 1 og summen av disse stoffene er høyere enn eller 

lik konsentrasjonsgrensen, skal avfallet klassifiseres som farlig avfall av typen HP 5 bare når den samlede kinematiske 

viskositeten (ved 40 °C) ikke overstiger 20,5 mm2/s(1).  

  

(1) Den kinematiske viskositeten skal bare fastsettes for væsker. 
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Tabell 4: Kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetning for avfallets bestanddeler og tilhørende konsentra-

sjonsgrenser for klassifisering av avfall som farlig avfall av typen HP 5 

Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning Konsentrasjonsgrense 

STOT SE 1 H370 1 % 

STOT SE 2 H371 10 % 

STOT SE 3 H335 20 % 

STOT RE 1 H372 1 % 

STOT RE 2 H373 10 % 

Asp. Tox. 1 H304 10 % 

HP 6 «Akutt giftighet»: avfall som kan forårsake akutte giftvirkninger ved tilførsel gjennom munnen eller huden eller ved 

innånding. 

Dersom summen av konsentrasjonene av alle stoffene som inngår i avfallet, klassifisert som akutt giftig med en kode for 

fareklasse og farekategori samt en kode for faresetning angitt i tabell 5, er høyere enn eller lik terskelverdien angitt i nevnte 

tabell, skal avfallet klassifiseres som farlig avfall av typen HP 6. Når flere stoffer som er klassifisert som akutt giftige 

forekommer i avfall, kreves summen av konsentrasjonene bare for stoffer i samme farekategori. 

Følgende grenseverdier skal tas i betraktning ved en vurdering: 

— For Acute Tox. — 1, 2 eller 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %. 

— For Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %. 

Tabell 5: Kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetning for avfallets bestanddeler og tilhørende konsentra-

sjonsgrenser for klassifisering av avfall som farlig avfall av typen HP 6 

Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning Konsentrasjonsgrense 

Acute Tox.1 (Oral) H300 0,1 % 

Acute Tox. 2 (Oral) H300 0,25 % 

Acute Tox. 3 (Oral) H301 5 % 

Acute Tox 4 (Oral) H302 25 % 

Acute Tox.1 (Dermal) H310 0,25 % 

Acute Tox.2 (Dermal) H310 2,5 % 

Acute Tox. 3 (Dermal) H311 15 % 

Acute Tox 4 (Dermal) H3012 55 % 

Acute Tox 1 (Inhal.) H330 0,1 % 

Acute Tox.2 (Inhal.) H330 0,5 % 

Acute Tox. 3 (Inhal.) H331 3,5 % 

Acute Tox. 4 (Inhal.) H332 22,5 % 

HP 7 «Kreftframkallende»: avfall som fører til kreft eller til økt forekomst av kreft. 

Når avfall inneholder et stoff som er klassifisert med en av følgende koder for fareklasse og farekategori samt koder for 

faresetning og i en konsentrasjon som er høyere enn eller lik en av følgende konsentrasjonsgrenser angitt i tabell 6, skal avfallet 

klassifiseres som farlig avfall av typen HP 7. Når flere stoffer klassifisert som kreftframkallende forekommer i avfall, må ett 

enkelt stoff forekomme i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn konsentrasjonsgrensen for avfallet for at avfallet skal 

kunne klassifiseres som farlig avfall av typen HP 7.  
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Tabell 6: Kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetning for avfallets bestanddeler og tilhørende 

konsentrasjonsgrenser for klassifisering av avfall som farlig avfall av typen HP 7 

Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning Konsentrasjonsgrense 

Carc. 1A 

H350 0,1 % 

Carc. 1B 

Carc. 2 H351 1,0 % 

HP 8 «Etsende»: avfall som ved kontakt kan være hudetsende. 

Når avfall inneholder ett eller flere stoffer klassifisert som Skin corr. 1A, 1B eller 1C (H314) og summen av konsentrasjonene 

er høyere enn eller lik 5 %, skal avfallet klassifiseres som farlig avfall av typen HP 8. 

Grenseverdien som skal tas i betraktning ved en vurdering av Skin corr. 1A, 1B, 1C (H314), er 1,0 %. 

HP 9 «Smittefarlig»: avfall som inneholder levedyktige mikroorganismer eller gifter av disse som er kjent, eller med 

rimelig sikkerhet kan føre til sykdom hos mennesker eller andre levende organismer. 

Tildelingen av HP 9 skal vurderes etter reglene fastsatt i referansedokumenter eller lovgivning i medlemsstatene. 

HP 10 «Reproduksjonstoksisk»: avfall som gir skadevirkninger på kjønnsfunksjonen og forplantningsevnen hos voksne 

menn og kvinner samt utviklingstoksisitet hos avkommet. 

Når avfall inneholder et stoff som er klassifisert med en av følgende koder for fareklasse og farekategori samt koder for 

faresetning og i en konsentrasjon som er høyere enn eller lik en av følgende konsentrasjonsgrenser angitt i tabell 7, skal avfallet 

klassifiseres som farlig avfall av typen HP 10. Når flere stoffer klassifisert som reproduksjonstoksiske forekommer i avfall, må 

ett enkelt stoff forekomme i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn konsentrasjonsgrensen for avfallet for at avfallet skal 

kunne klassifiseres som farlig avfall av typen HP 10. 

Tabell 7: Kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetning for avfallets bestanddeler og tilhørende 

konsentrasjonsgrenser for klassifisering av avfall som farlig avfall av typen HP 10 

Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning Konsentrasjonsgrense 

Repr. 1A 

H360 0,3 % 

Repr. 1B 

Repr. 2 H361 3,0 % 

HP 11 «Arvestoffskadelig»: avfall som kan forårsake en mutasjon, det vil si en permanent endring i mengden av eller 

strukturen til genmaterialet i en celle. 

Når avfall inneholder et stoff som er klassifisert med en eller flere av følgende koder for fareklasse og farekategori samt koder 

for faresetning og i en konsentrasjon som er høyere eller lik en av følgende konsentrasjonsgrenser angitt i tabell 8, skal avfallet 

klassifiseres som farlig avfall av typen HP 11. Når flere stoffer klassifisert som arvestoffskadelige forekommer i avfall, må ett 

enkelt stoff forekomme i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn konsentrasjonsgrensen for avfallet for at avfallet skal 

kunne klassifiseres som farlig avfall av typen HP 11.  
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Tabell 8: Kode(r) for fareklasse og farekategori samt kode(r) for faresetning for avfallets bestanddeler og tilhørende konsentra-

sjonsgrenser for klassifisering av avfall som farlig avfall av typen HP 11 

Kode(r) for fareklasse og farekategori Kode(r) for faresetning Konsentrasjonsgrense 

Muta. 1A 

H340 0,1 % 

Muta. 1B 

Muta. 2 H341 1,0 % 

HP 12 «Utslipp av en akutt giftig gass»: avfall som slipper ut akutt giftige gasser (Acute Tox. 1, 2 eller 3) ved kontakt 

med vann eller en syre. 

Når avfall inneholder et stoff som er tildelt en av de supplerende fareopplysningene EUH029, EUH031 og EUH032, skal det 

klassifiseres som farlig avfall av typen HP 12 i samsvar med forsøksmetoder eller retningslinjer. 

HP 13 «Sensibiliserende»: avfall som inneholder ett eller flere stoffer som er kjent for å forårsake sensibiliserende 

virkninger på huden eller åndedrettsorganene. 

Når avfall inneholder et stoff som er klassifisert som sensibiliserende og er tildelt en av faresetningskodene H317 eller H334, 

og konsentrasjonen av ett enkelt stoff er lik eller høyere enn konsentrasjonsgrensen på 10 %, skal avfallet klassifiseres som 

farlig avfall av typen HP 13. 

HP 14 «Økotoksisk»: avfall som utgjør eller kan utgjøre umiddelbar eller senere risiko for en eller flere miljøsektorer. 

HP 15 «Avfall som kan ha en av de farlige egenskapene som er nevnt over, men som ikke direkte framgår av det 

opprinnelige avfallet». 

Når avfall inneholder ett eller flere stoffer som er tildelt en av faresetningene eller supplerende fareopplysninger angitt i tabell 

9, skal avfallet klassifiseres som farlig avfall av typen HP 15, med mindre avfallet er i en slik form at det under ingen 

omstendigheter utviser eksplosive eller potensielt eksplosive egenskaper. 

Tabell 9: Faresetninger og supplerende fareopplysninger for avfallets bestanddeler for klassifisering av avfall som farlig avfall 

av typen HP 15 

Faresetninger / Supplerende faresetninger 

Fare for masseeksplosjon ved brann H205 

Eksplosjonsfarlig i tørr tilstand EUH001 

Kan danne eksplosive peroksider EUH019 

Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom EUH044 

Medlemsstatene kan i tillegg klassifisere avfall som farlig avfall av typen HP 15 basert på andre gjeldende kriterier, for 

eksempel en vurdering av sigevann. 

Merknad 

Den farlige egenskapen HP 14 skal tildeles på grunnlag av kriteriene fastsatt i vedlegg VI til rådsdirektiv 67/548/EØF. 

Forsøksmetoder 

Metodene som skal benyttes, er beskrevet i kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008(1) og i andre relevante CEN-merknader 

eller andre internasjonalt anerkjente forsøksmetoder og retningslinjer.» 

 __________  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(EUT L 142 av 31.5.2008, s. 1). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 842/2014 

av 4. juli 2014 

om opprettelse av 2014-utgaven 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 foreta en fellesskapsundersøkelse om industriproduk-

sjonen. 

2) Undersøkelsen om industriproduksjonen må baseres på en liste over produkter som identifiserer den industriproduksjon 

som skal undersøkes. 

3) En liste over produkter er nødvendig for å oppnå en tilnærming mellom produksjonsstatistikker og eksterne handels-

statistikker samt muliggjøre 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 er nødvendig for å kunne sammenligne data medlemsstatene imellom. 

5) Prodcom-listen må ajourføres, og det er derfor nødvendig å fastsette listen for 2014. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Prodcom-listen for 2014 skal være som fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 236 av 8.8.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 82. 

(1) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 1. 

2019/EØS/77/78 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 4. juli 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 236 av 8.8.2014, s. 3-388.] 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1397/2014 

av 22. oktober 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 318/2013 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for 

tidsrommet 2016 til 2018 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 7a nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 318/2013(2) ble programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016 til 

2018 for arbeidskraftundersøkelsen vedtatt. I forordningen er tema, referanseperiode, utvalgsstørrelse og frist for 

oversending av resultatene angitt for hver tilleggsmodul. 

2) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 545/2014(3) angir nevnte program også listen over og 

beskrivelsen av området for de spesialiserte opplysningene for hver tilleggsmodul («deltemaer i tilleggsundersøkelse»). 

3) For å sikre at forordning (EU) nr. 318/2013 er i samsvar med den endrede forordning (EF) nr. 577/98, bør navnene og 

en beskrivelse av hvert deltema i tilleggsundersøkelsen tilføyes den førstnevnte forordningen. 

4) Forordning (EU) nr. 318/2013 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 318/2013 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 22. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 370 av 30.12.2014, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 83. 

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 318/2013 av 8. april 2013 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016-

2018 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 99 av 9.4.2013, s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 545/2014 av 15. mai 2014 om endring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging 

av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet (EUT L 163 av 29.5.2014, s. 10). 

2019/EØS/77/79 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE 

Flerårig program med tilleggsundersøkelser 

1. UNGDOM OG ARBEIDSMARKEDET 

Referanseperiode: 2016 

Deltema (områder der mer detaljerte opplysninger skal innhentes) 

Deltema 1: Utdanningsbakgrunn 

Mål: å innhente mer detaljerte opplysninger om unge menneskers utdanningsbakgrunn og kartlegge faktorer som kan 

forventes å påvirke deres karriereutsikter. 

Deltema 2: Jobbsøking 

Mål: å innhente opplysninger om hvordan unge mennesker går fram for å finne arbeid og hvilken hjelp de får til å finne 

arbeid, å vurdere unge menneskers egen oppfatning om hvorvidt deres utdanningsbakgrunn møter kravene som stilles i 

deres nåværende jobb. 

2. SELVSTENDIG NÆRINGSVIRKSOMHET 

Referanseperiode: 2017 

Deltema (områder der mer detaljerte opplysninger skal innhentes) 

Deltema 1: Økonomisk avhengig selvstendig næringsvirksomhet 

Mål: å kartlegge populasjonen av økonomisk avhengige selvstendig næringsdrivende. Denne gruppen har fellestrekk med 

både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende og har derfor en ambivalent yrkesstatus. 

Deltema 2: Selvstendig næringsdrivendes arbeidsvilkår 

Mål: å analysere selvstendig næringsdrivendes arbeidsvilkår og de viktigste årsakene til at de ble selvstendig 

næringsdrivende. 

Deltema 3: Selvstendig næringsdrivende og lønnstakere 

Mål: å sammenligne holdninger og forventninger hos selvstendig næringsdrivende og lønnstakere, f.eks. jobbtilfredshet. 

3. FORENLIGHET MELLOM YRKESAKTIVT LIV OG FAMILIELIV 

Referanseperiode: 2018 

Deltema (områder der flere opplysninger skal innhentes): 

Deltema 1: Omsorgsoppgaver 

Mål: å finne ut i hvilken grad tilgjengeligheten av passende omsorgstjenester for barn og andre personer som man har 

omsorg for, påvirker deltakelse i arbeidsstyrken. 

Deltema 2: Fleksible arbeidsformer 

Mål: å analysere graden av fleksibilitet i arbeidet når det gjelder forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv. 

Deltema 3: Avbrudd i karrieren og foreldrepermisjon 

Mål: å kartlegge avbrudd i karrieren knyttet til omsorg for barn eller andre personer, særlig foreldrepermisjon, og å 

analysere avbruddenes varighet.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1153/2014 

av 29. oktober 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 198/2006 med hensyn til dataene som skal samles inn, samt krav til 

utvalg, presisjon og kvalitet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1552/2005 av 7. september 2005 om statistikk over 

yrkesrettet opplæring i foretak(1), særlig artikkel 7 nr. 3, artikkel 8 nr. 2 og artikkel 9 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1552/2005 ble det opprettet en felles ramme for utarbeiding av europeisk statistikk over 

yrkesrettet opplæring i foretak. 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 198/2006(2) angis særskilte data som skal samles inn om foretak som driver 

opplæring, og foretak som ikke driver opplæring, og om forskjellige former for yrkesrettet opplæring, kravene til utvalg 

og presisjon, kvalitetskravene for dataene som skal samles inn, og strukturen på kvalitetsrapportene. 

3) Det bør vedtas krav til kvaliteten på dataene som skal samles inn og oversendes til bruk i europeisk statistikk over 

yrkesrettet opplæring i foretak, til den standardiserte kvalitetsrapporten og til alle nødvendige tiltak for å vurdere eller 

forbedre kvaliteten på dataene. 

4) Kravene til kodesystem, utvalg, presisjon og kvalitet bør endres for å redusere belastningen ved framtidig  

innsamling av statistiske data om yrkesrettet opplæring i foretak.  

5) Forordning (EF) nr. 198/2006 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I, II, III og V til forordning (EF) nr. 198/2006 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 29. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 30.10.2014, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 84. 

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 198/2006 av 3. februar 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1552/2005 om statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak (EUT L 32 av 4.2.2006, s. 15). 

2019/EØS/77/80 
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VEDLEGG 

1. Vedlegg I til forordning (EF) nr. 198/2006 skal lyde: 

«VEDLEGG I 

Variabler 

Merknad til tabellen: 

Verdien «kjernevariabel» og «nøkkelvariabel» i kolonnen «variabelgruppe» er forklart i vedlegg III. Verdien «ID» angir at 

variabelen er en «identifikasjonsvariabel» (skal fylles ut). I kolonnen «variabeltype» viser verdien «QL» til «kvalitativ 

variabel» av typen ja/nei, «QM» til «kvalitativ variabel» med flere kategorier som beskrevet i tabellen, og «QT» til 

«kvantitativ variabel». «YEV» står for yrkesrettet etter- og videreutdanning. «YGO» står for yrkesrettet grunnopplæring. 

NACE viser til klassifisering av økonomisk virksomhet i henhold til NACE Rev. 2. 

1. Variabler som skal samles inn for alle foretak: utvalgskjennetegn 

Variabelnavn 
Variabel-

gruppe 
Variabeltype Variabelbeskrivelse 

COUNTRY ID  Landkode 

ENTERPR ID  Foretakets ID 

REFYEAR ID  Referanseår 

WEIGHT ID  Vekt. To desimaler — bruk «.» som desimaltegn 

NACE_SP ID  Utvalgsplan — kategori økonomisk aktivitet 

SIZE_SP ID  Utvalgsplan — størrelsesgruppe 

NSTRA_SP ID  Utvalgsplan — antall foretak i stratum definert i NACE_SP og 

SIZE_SP, dvs. populasjonen 

N_SP ID  Utvalgsplan — antall foretak uttatt fra utvalgsgrunnlaget i stratum 

definert i NACE_SP og SIZE_SP 

SUB_SP ID  Indikator for delutvalg, viser om foretaket tilhører delutvalget 

N_RESPST ID  Antall svarende foretak i stratum definert i NACE_SP og SIZE_SP 

N_EMPREG ID  Antall ansatte i henhold til registeret 

RESPONSE ID  Svarindikator (type utvalgsenhet) 

PROC ID  Datainnsamlingsmetode 

IDLANGUA ID  Språk benyttet i datainnsamlingen 

IDREGION ID  Regionidentifikasjon, NUTS — nivå 1 

EXTRA1 ID  Ekstravariabel 1 (se vedlegg III) 
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Variabelnavn 
Variabel-

gruppe 
Variabeltype Variabelbeskrivelse 

EXTRA2 ID  Ekstravariabel 2 (se vedlegg III) 

EXTRA3 ID  Ekstravariabel 3 (se vedlegg III) 

2. Variabler som skal samles inn for alle foretak: bakgrunnsdata 

Variabelnavn 
Variabel-

gruppe 
Variabeltype Variabelbeskrivelse 

A1 Kjerne-

variabel 

QM Faktisk NACE-kode 

A2tot Kjerne-

variabel 

QT Samlet antall ansatte per 31. desember i referanseåret 

A2m  QT Samlet antall mannlige ansatte per 31. desember i referanseåret 

A2f  QT Samlet antall kvinnelige ansatte per 31. desember i referanseåret 

A4 Nøkkel-

variabel 

QT Samlet antall arbeidstimer utført av ansatte i referanseåret 

A5 Nøkkel-

variabel 

QT Samlede arbeidskraftkostnader (direkte + indirekte) for alle ansatte i 

referanseåret 

3. Variabler som skal samles inn for alle foretak: YEV-strategier 

Variabelnavn 
Variabel-

gruppe 
Variabeltype Variabelbeskrivelse 

A8  QL Person eller enhet i foretaket med ansvar for organisering av YEV 

A9  QM Vurdering av foretakets behov for ferdigheter i framtiden 

   Ja, men ikke regelmessig (hovedsakelig knyttet til personalend-

ringer) 

   Ja, som ledd i foretakets overordnede planlegging 

   Nei 

A10  QM Reaksjon på framtidige behov 

   Yrkesrettet etter- og videreutdanning av nåværende ansatte 

   Rekruttering av nye ansatte med passende kvalifikasjoner, 

ferdigheter og kompetanse 

   Rekruttering av nye ansatte kombinert med særskilt opplæring 

   Intern omorganisering for å utnytte eksisterende ferdigheter og 

kompetanse bedre 

A12  QM Ferdigheter og kompetanse som blir viktig i løpet av de nærmeste 

årene (de tre viktigste) 
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Variabelnavn 
Variabel-

gruppe 
Variabeltype Variabelbeskrivelse 

   Generelle IT-ferdigheter 

   IT-faglige ferdigheter 

   Ledelsesferdigheter 

   Ferdigheter i lagarbeid 

   Ferdigheter i kundebehandling 

   Ferdigheter i problemløsning 

   Ferdigheter i kontoradministrasjon 

   Ferdigheter i fremmedspråk 

   Tekniske, praktiske eller arbeidsrelaterte ferdigheter 

   Muntlige eller skriftlige kommunikasjonsferdigheter 

   Tallforståelse og/eller lese- og skriveferdigheter 

   Ingen av disse 

   Vet ikke 

A13  QL Planlegging av YEV i foretaket resulterer i skriftlig opplæringsplan 

eller -program 

A14  QL Årlig opplæringsbudsjett, som omfatter YEV 

A15  QL Nasjonale, sektorvise avtaler eller andre avtaler mellom partene i 

arbeidslivet som omfatter bevilgninger til YEV 

A16a  QL Ansatterepresentanter/-komiteer involvert i administrasjon av YEV 

A16b  QM Aspekter som behandles av ansatterepresentanter/-komiteer 

   Fastsettelse av mål for opplæringen 

   Fastsettelse av kriterier for valg av deltakere eller særskilte 

målgrupper 

   Opplæringsform/-type (f.eks. interne/eksterne kurs, andre former 

som for eksempel opplæring under veiledning på arbeidsplassen) 

   Opplæringens innhold 

   Opplæringsbudsjett 

   Valg av eksterne opplæringstilbydere 

   Evaluering/vurdering av resultatene av opplæringen 
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4. Variabler som skal samles inn for alle foretak: YEV-kjennetegn 

Variabelnavn 
Variabel-

gruppe 
Variabeltype Variabelbeskrivelse 

B1a Kjerne-

variabel 

QL Tilbud om interne YEV-kurs i referanseåret 

B1b Kjerne-

variabel 

QL Tilbud om eksterne YEV-kurs i referanseåret 

B2a Kjerne-

variabel 

QL Tilbud om opplæring under veiledning på arbeidsplassen i 

referanseåret 

  QM Deltaking i opplæring under veiledning på arbeidsplassen 

   Under 10 % av alle ansatte 

   10 % eller over, men under 50 % av alle ansatte 

   50 % eller over av alle ansatte 

B2b Kjerne-

variabel 

QL Tilbud om arbeidsrotasjon, utveksling, utplassering eller studie-

besøk i referanseåret 

  QM Deltaking i arbeidsrotasjon, utveksling, utplassering eller studie-

besøk 

   Under 10 % av alle ansatte 

   10 % eller over, men under 50 % av alle ansatte 

   50 % eller over av alle ansatte 

B2c Kjerne-

variabel 

QL Deltaking på konferanser / i arbeidsgrupper i referanseåret 

  QM Deltaking på konferanser / i arbeidsgrupper 

   Under 10 % av alle ansatte 

   10 % eller over, men under 50 % av alle ansatte 

   50 % eller over av alle ansatte 

B2d Kjerne-

variabel 

QL Deltaking i lærings- eller kvalitetssirkler i referanseåret 

  QM Deltaking i lærings- eller kvalitetssirkler 

   Under 10 % av alle ansatte 

   10 % eller over, men under 50 % av alle ansatte 

   50 % eller over av alle ansatte 

B2e Kjerne-

variabel 

QL Planlagt opplæring gjennom selvstudier/e-læring i referanseåret 

  QM Deltaking i selvstudier/e-læring 

   Under 10 % av alle ansatte 

   10 % eller over, men under 50 % av alle ansatte 
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Variabelnavn 
Variabel-

gruppe 
Variabeltype Variabelbeskrivelse 

   50 % eller over av alle ansatte 

B3  QL Tilbud om YEV-kurs i året før referanseåret 

B4  QL Tilbud om andre former for YEV i året før referanseåret 

B5a  QL Bidrag til YEV i referanseåret 

  QT Summen av bidrag til YEV (i euro) 

B5b  QL Inntekter fra YEV i referanseåret 

  QT Summen av inntekter fra YEV (i euro) 

B6  QM Tiltak som foretaket nyter godt av 

   Skattemessige oppmuntringer (skattefradrag, skattefritak, skatte-

kreditt, skattelettelse, skatteutsettelse) 

   Inntekter fra opplæringsfond (nasjonale, regionale, sektorvise) 

   EU-subsidier (f.eks. Det europeiske sosialfond) 

   Offentlige tilskudd 

   Andre kilder 

   Ingen av disse 

Avsnitt 5 og 6 gjelder foretak som tilbyr YEV-kurs i referanseåret [(B1a eller B1b) = ja]. 

Avsnitt 7 gjelder alle foretak som driver opplæring i referanseåret, dvs.: 

— foretak som tilbyr YEV-kurs i 2015 [(B1a eller B1b) = ja], eller 

— foretak som tilbyr andre former for YEV i 2015 [(B2a eller B2b eller B2c eller B2d eller B2e) = ja]. 

Avsnitt 8 gjelder bare foretak som ikke driver opplæring. 

5. Variabler som skal samles inn for foretak som tilbød YEV-kurs: YEV-deltakere, -emner og -tilbydere 

Variabelnavn 
Variabel-

gruppe 
Variabeltype Variabelbeskrivelse 

C1tot Nøkkel-

variabel 

QT Samlet antall deltakere på alle YEV-kurs 

C2m  QT Antall deltakere på YEV-kurs — menn 

C2f  QT Antall deltakere på YEV-kurs — kvinner 

C3tot Nøkkel-

variabel 

QT Betalt arbeidstid (i timer) anvendt på alle YEV-kurs 

C3i  QT Betalt arbeidstid (i timer) anvendt på interne YEV-kurs 
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Variabelnavn 
Variabel-

gruppe 
Variabeltype Variabelbeskrivelse 

C3e  QT Betalt arbeidstid (i timer) anvendt på eksterne YEV-kurs 

C4  QT Andel opplæringstimer anvendt på obligatoriske kurs innen helse og 

sikkerhet på arbeidsplassen 

C5  QM Emneområder (de tre viktigste) 

   Generelle IT-ferdigheter 

   IT-faglige ferdigheter 

   Ledelsesferdigheter 

   Ferdigheter i lagarbeid 

   Ferdigheter i kundebehandling 

   Ferdigheter i problemløsning 

   Ferdigheter i kontoradministrasjon 

   Ferdigheter i fremmedspråk 

   Tekniske, praktiske eller arbeidsrelaterte ferdigheter 

   Muntlige eller skriftlige kommunikasjonsferdigheter 

   Tallforståelse og/eller lese- og skriveferdigheter 

   Ingen av disse 

C6  QM Tilbydere (eksterne YEV-kurs) (de tre viktigste) 

   Skoler, høyskoler, universiteter og andre høyere utdanningsinsti-

tusjoner 

   Offentlige utdanningsinstitusjoner (finansiert eller styrt av det 

offentlige, f.eks. voksenopplæringssentre) 

   Private opplæringsforetak 

   Private foretak som ikke hovedsakelig driver med opplæring 

   Arbeidsgiverorganisasjoner, handelskamre, bransjeorganer 

   Fagforeninger 

   Andre opplæringstilbydere 

6. Variabler som skal samles inn for foretak som tilbød YEV-kurs: YEV-kostnader 

Variabelnavn 
Variabel-

gruppe 
Variabeltype Variabelbeskrivelse 

C7a  QL Avgifter eller betalinger for kurs 

  QT Kostnader til YEV-kurs — avgifter og betalinger for kurs for ansatte 

(i euro) 
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Variabelnavn 
Variabel-

gruppe 
Variabeltype Variabelbeskrivelse 

C7b  QL Utgifter til reise eller opphold 

  QT Kostnader til YEV-kurs — utgifter til reise og opphold (i euro) 

C7c  QL Arbeidskraftkostnader til intern undervisning 

  QT Kostnader til YEV-kurs — arbeidskraftkostnader til intern undervis-

ning (i euro) 

C7d  QL Kostnader til opplæringssenter, rom eller undervisningsmateriell 

  QT Kostnader til YEV-kurs — opplæringssenter, rom og undervisnings-

materiell til YEV-kurs (i euro) 

C7sub  QL Bare «delsummer for YEV-kostnader» (ingen delkategorier) 

 Nøkkel-

variabel 

QT Delsummer for YEV-kostnader (i euro) 

PAC Nøkkel-

variabel 

QT Kostnader ved ansattes fravær — skal beregnes (PAC = C3tot × 

A5/A4 i euro) 

C7tot Nøkkel-

variabel 

QT Samlede YEV-kostnader — skal beregnes (C7tot = C7sub + B5a – 

B5b i euro) 

7. Variabler som skal samles inn for foretak som tilbød YEV-kurs eller andre former for YEV: Kvalitet, resultater 

og problemer knyttet til YEV 

Variabelnavn 
Variabel-

gruppe 
Variabeltype Variabelbeskrivelse 

D2a  QM Vurdering av resultatene av YEV-aktiviteter 

   Ja, for alle aktiviteter 

   Ja, for noen aktiviteter 

   Nei, bevis på deltakelse er tilstrekkelig 

D2b  QM Vurderingsmetoder 

   Sertifisering etter skriftlig eller praktisk prøve 

   Tilfredshetsundersøkelse blant deltakerne 

   Vurdering av deltakernes atferd eller ytelse i forhold til opplæ-

ringsmål 

   Vurdering/måling av effekten av opplæring på ytelsen til aktuelle 

avdelinger eller hele foretaket 

   Annet 

D3  QM Faktorer som begrenset YEV-tilbudet i referanseåret 

   Ingen begrensende faktorer: opplæringsnivået som ble tilbudt, var 

egnet for foretakets behov 
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Variabelnavn 
Variabel-

gruppe 
Variabeltype Variabelbeskrivelse 

   Rekruttering av personer med nødvendige kvalifikasjoner, 

ferdigheter og kompetanse 

   Vanskelig å vurdere foretakets opplæringsbehov 

   Mangel på egnede YEV-kurs i markedet 

   Høye kostnader for YEV-kurs 

   Økt fokus på YGO i stedet for YEV 

   Betydelig satsing er gjennomført innen YEV de senere år 

   Ansatte hadde begrenset tid til å delta i YEV 

   Andre årsaker 

8. Variabler som skal samles inn for foretak som ikke driver opplæring: årsaker til at YEV ikke tilbys 

Variabelnavn 
Variabel-

gruppe 
Variabeltype Variabelbeskrivelse 

E1  QM Årsaker til at YEV ikke ble tilbudt i referanseåret 

   Eksisterende kvalifikasjoner, ferdigheter og kompetanse dekker 

foretakets nåværende behov 

   Rekruttering av personer med nødvendige kvalifikasjoner, 

ferdigheter og kompetanse ble foretrukket 

   Vanskelig å vurdere foretakets opplæringsbehov 

   Mangel på egnede YEV-kurs i markedet 

   Høye kostnader for YEV-kurs 

   Økt fokus på YGO i stedet for YEV 

   Betydelig satsing er gjennomført innen YEV de senere år 

   Ansatte hadde ikke tid til å delta i YEV 

   Andre årsaker 

9. Variabler som skal samles inn for alle foretak: yrkesrettet grunnopplæring (YGO) 

Variabelnavn 
Variabel-

gruppe 
Variabeltype Variabelbeskrivelse 

F1 Kjerne-

variabel 

QL YGO-deltakere, som vanligvis er ansatt i foretaket 

F2  QM Begrunnelse for å tilby YGO (dersom F1 = ja) 
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Variabelnavn 
Variabel-

gruppe 
Variabeltype Variabelbeskrivelse 

   Å gi framtidig ansatte de kvalifikasjoner foretaket har behov for 

   Å velge de beste lærlingene for framtidig ansettelse etter fullført 

yrkesrettet grunnopplæring 

   Å unngå mulig manglende samsvar med foretakets behov i forbin-

delse med ekstern rekruttering 

   Å utnytte YGO-deltakeres produktive kapasitet allerede under den 

yrkesrettede grunnopplæringen 

   Andre grunner» 

2. Vedlegg II til forordning (EF) nr. 198/2006 skal lyde: 

«VEDLEGG II 

Utvalg 

1. Foretaksregistrene nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 177/2008(1) skal være hovedkilde til utvalgs-

grunnlaget. Fra dette grunnlaget skal det tas et nasjonalt representativt stratifisert sannsynlighetsutvalg av foretak. 

2. Utvalget skal stratifiseres etter NACE Rev. 2 og størrelsesklasse i henhold til følgende minstespesifisering: 

— 20 NACE Rev. 2-kategorier [B, C10-C12, C13-C15, C17-C18, C19-C23, C24-C25, C26-C28+C33, C29-C30, 

C16+C31-C32, D-E, F, G45, G46, G47, H, I, J, K64-K65, K66, L+M+N+R+S] 

— tre størrelsesklasser for foretak etter antall ansatte: (10-49) (50-249) (250 og oppover) for stater med færre enn  

50 millioner innbyggere 

— seks størrelsesklasser for foretak etter antall ansatte: (10-19) (20-49) (50-249) (250-499) (500-999) (1000 og 

oppover) for medlemsstater med 50 millioner innbyggere eller mer. 

3. En utvalgsstørrelse skal beregnes slik at den sikrer at halve lengden på et konfidensintervall på 95 % utgjør høyst 0,2 for 

de estimerte parametrene, som er en andel av «opplæringsforetak» (korrigert for utvalgets frafallsprosent) for hver av de 

60 strataene ovenfor (120 strataer for medlemsstater med 50 millioner innbyggere eller mer). 

4. Følgende formel kan brukes ved bestemmelse av utvalgsstørrelse: 

nh = 1 / [c2 x teh + 1 / Nh] /rh 

der 

rh = forventet svarprosent i stratum h 

c = største lengde av halve konfidensintervallet 

teh = forventet andel opplæringsforetak i stratum h 

Nh = samlet antall foretak i stratum h (opplæringsforetak og andre)» 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 177/2008 av 20. februar 2008 om fastsettelse av en felles ramme for foretaksregistre for 

statistisk bruk (EUT L 61 av 5.3.2008, s. 6). 
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3. Vedlegg III til forordning (EF) nr. 198/2006 skal lyde: 

«VEDLEGG III 

Beregningsprinsipper og vekting av registrerte data 

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å minske omfanget av partielt frafall og enhetsfrafall. Før de foretar 

beregningen, skal medlemsstatene treffe alle rimelige tiltak for å bruke andre datakilder. 

Kjernevariabler, der manglende verdier eller beregning ikke er tillatt, er som følger: 

— A1, A2tot, B1a, B1b, B2a(QL), B2b(QL) B2c(QL), B2d(QL) B2e(QL), F1 

Nøkkelvariabler, der manglende verdier i størst mulig grad skal unngås og der beregning anbefales, er som følger: 

— A4, A5, C1tot, C3tot, C7sub(QT), PAC, C7tot 

Ved partielt frafall anbefales beregning innenfor følgende alminnelige grenser: 

1. Når de registrerte dataene omfatter færre enn 50 % av de angitte variablene, skal registreringen normalt anses som 

enhetsfrafall. 

2. For en enkelt NACE Rev. 2-gruppe/størrelsesgruppe skal beregning ikke tillates dersom mer enn 50 % av de svarende 

foretakene mangler data om mer enn 25 % av de kvantitative variablene. 

3. For en enkelt NACE Rev. 2-gruppe/størrelsesgruppe skal det ikke foretas beregninger av en kvantitativ variabel dersom 

andelen svarende foretak for den aktuelle variabelen er mindre enn 50 %. 

4. For en enkelt NACE Rev. 2-gruppe/størrelsesgruppe skal det ikke foretas beregninger av en kvalitativ variabel dersom 

andelen svarende foretak for den aktuelle variabelen er mindre enn 80 %. 

Kvantitative og kvalitative variabler er definert i vedlegg I. 

Beregningsregler er å finne i håndboken nevnt i artikkel 8. 

Medlemsstatene skal beregne og oversende den vekt som skal anvendes for hver datapost, sammen med eventuelle 

hjelpevariabler som er brukt ved beregning av denne vekten. Disse hjelpevariablene bør registreres som variablene 

EXTRA1, EXTRA2, EXTRA3 etter behov. Metodene som anvendes ved beregning av vektene, skal angis nærmere i 

kvalitetsrapporten.» 

4. Vedlegg V til forordning (EF) nr. 198/2006 skal lyde: 

«VEDLEGG V 

Standardisert kvalitetsrapport 

Medlemsstatene skal framlegge en standardisert kvalitetsrapport i samsvar med det europeiske statistikksystems struktur 

for standardiserte kvalitetsrapporter. En kopi av det nasjonale spørreskjemaet skal framlegges sammen med den 

standardiserte kvalitetsrapporten. 

De standardiserte kvalitetskriteriene skal anvendes som følger: 

1. RELEVANS 

Gjennomføringen av undersøkelsen og i hvilken grad statistikkene oppfyller nåværende og potensielle brukeres 

behov. Dette omfatter en beskrivelse av brukerne og deres individuelle behov samt en vurdering av i hvilken grad 

disse behovene er blitt oppfylt.  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/1257 

 

2. NØYAKTIGHET 

2.1. Utvalgsfeil 

Dette omfatter: 

— Beskrivelse av utvalgsplan og faktisk utvalg. 

— Beskrivelse av beregning av endelige vekter, herunder frafallsmodell og hjelpevariabler som er brukt, anvendt 

estimator, f.eks. Horvitz-Thompson-estimator, varians av estimatene etter utvalgsstratum, programvare for 

beregning av varians. Særlig skal beskrivelse av hjelpevariabler eller data som brukes, rapporteres for at 

Eurostat skal kunne foreta ny beregning av de endelige vektene, siden dette kreves for beregning av variansen. 

— Ved frafallsanalyse, en beskrivelse av skjevhetene i utvalget og resultatene.  

Tabeller som skal oversendes (oppdelt etter NACE Rev. 2 og størrelsesklasser i henhold til den nasjonale utvalgsplanen): 

— Antall foretak i utvalgsgrunnlaget. 

— Antall foretak i bruttoutvalget og i det faktiske utvalget. 

Tabeller som skal oversendes for det observerte faktiske utvalget (oppdelt etter NACE Rev. 2 og størrelsesklasser i 

henhold til den nasjonale utvalgsplanen): 

— Variasjonskoeffisienter(1) for følgende nøkkelstatistikker: 

— Samlet antall ansatte, samlet antall foretak som tilbød en eller annen form for YEV, forholdet mellom samlet 

antall foretak som tilbød en eller annen form for YEV, og samlet antall foretak. 

— Samlet antall foretak som tilbød YEV-kurs, forholdet mellom samlet antall foretak som tilbød YEV-kurs, og 

samlet antall foretak. 

— Samlet antall ansatte i foretak som tilbød en eller annen form for YEV, samlet antall deltakere på YEV-kurs, 

forholdet mellom samlet antall deltakere på YEV-kurs og samlet antall ansatte, forholdet mellom samlet antall 

deltakere på YEV-kurs og samlet antall ansatte i foretak som tilbød YEV. 

— Samlede kostnader til YEV-kurs. 

— Samlet antall foretak som tilbyr YGO, forholdet mellom samlet antall foretak som tilbyr YGO, og samlet antall 

foretak. 

2.2. Ikke-utvalgsfeil 

2.2.1. Dekningsfeil 

Dette omfatter: 

— Beskrivelse av registeret som brukes til utvalget, og dets totale kvalitet, data i registeret og oppdateringsfre-

kvens. 

— Feil som skyldes manglende samsvar mellom utvalgsgrunnlaget og målpopulasjonen og delpopulasjoner (over-

dekning, underdekning, feilklassifiseringer). 

— Metoder som brukes for å innhente disse dataene og merknader om behandlingen av feilklassifiseringer. 

Tabeller som skal oversendes for det observerte faktiske utvalget (oppdelt etter NACE Rev. 2 og størrelsesklasser i 

henhold til den nasjonale utvalgsplanen): 

— Antall foretak. 

— Andelen foretak der observerte strata tilsvarer utvalgsstrata.  

  

(1) Variasjonskoeffisienten er forholdet mellom kvadratroten av estimatorvariansen og den forventede verdi. Den beregnes ved å regne ut 

forholdet mellom kvadratroten av beregnet utvalgsvarians og beregnet verdi. Ved beregning av utvalgsvariansen må det tas hensyn til 

utvalgets sammensetning og endring av strata. 
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2.2.2. Målefeil 

Dersom det er aktuelt, en vurdering av feil som er oppstått under datainnsamlingen, som skyldes: 

— Utformingen av spørreskjemaet (resultater av forhåndsprøving eller laboratoriemetoder, spørrestrategier). 

— Rapporteringsenhet/oppgavegiver når det gjelder anvendt datainnsamlingsmetode (f.eks. problemer og strate-

gier for å finne passende oppgavegiver(e) i foretaket, minnefeil, feil ved utfylling av skjemaene, hjelp til opp-

gavegiver). Dette omfatter en beskrivelse og vurdering av tiltak som treffes for å sikre høy kvalitet på 

deltakerdata og for å sikre at det ikke samles inn data om selve kursene.  

— Foretakets tilgang til / bruk av relevant informasjonssystem og administrative registre, f.eks. samsvar mellom 

administrative begreper og utformingen av undersøkelsen (referanseperiode, tilgjengeligheten av primærdata). 

— Metoder for å minske denne type feil, problemer med spørreskjemaet som helhet eller med enkeltspørsmål. 

2.2.3. Bearbeidingsfeil 

Dette omfatter en beskrivelse av dataredigeringsprosessen: bearbeidingssystemer og -verktøy som er brukt, feil på 

grunn av koding, redigering, vekting eller tabulering, kvalitetskontroller på makro-/mikronivå og korrigeringer og 

mislykkede redigeringer. 

2.2.4. Frafallsfeil 

Dette omfatter en beskrivelse av enhetsfrafall og partielt frafall samt en beskrivelse av tiltak som er truffet med 

hensyn til «ny henvendelse», i tillegg til: 

— Rapport om framgangsmåter ved beregning, herunder hvilke metoder som brukes ved beregning og/eller ny 

vekting. 

— Merknader om metode og resultatet av frafallsanalysen eller andre metoder for å vurdere følgene av frafall. 

Tabeller som skal oversendes for det observerte faktiske utvalget (oppdelt etter NACE Rev. 2 og størrelsesklasser i 

henhold til den nasjonale utvalgsplanen): 

— Svarfrekvens per enhet(1). 

— Svarfrekvens per variabel(2) for følgende for alle oppgavegivere: samlet antall arbeidstimer utført for alle 

oppgavegivere og samlede arbeidskraftkostnader for alle oppgavegivere. 

— Svarfrekvens per variabel for følgende for foretak som tilbyr YEV-kurs: 

— Samlet antall deltakere på YEV-kurs for foretak som tilbyr YEV-kurs. 

— Samlet antall timer anvendt for alle YEV-kurs for foretak som tilbyr YEV-kurs, antall timer anvendt til 

intern YEV for foretak som tilbyr YEV-kurs, antall timer anvendt til ekstern YEV for foretak som tilbyr 

YEV-kurs. 

— Samlede kostnader for YEV-kurs for foretak som tilbyr YEV-kurs. 

3. AKTUALITET OG PUNKTLIGHET 

Dette omfatter en tabell over start- og sluttdatoer for forskjellige prosjektfaser, f.eks. feltarbeid (når det gjelder de 

ulike datainnsamlingsmetodene), påminnelser og oppfølging, kontroll og redigering av data, ytterligere validering 

og beregning, undersøkelse om frafall (der det er aktuelt), beregning og oversending av data til Eurostat og 

spredning av nasjonale resultater. 

  

(1) Svarfrekvens per enhet er forholdet mellom antall oppgavegivere som omfattes, og antall spørreskjemaer som er sendt til den utvalgte 

populasjonen. 

(2) Svarfrekvens per variabel er forholdet mellom antall tilgjengelige data og antall tilgjengelige og manglende data (tilsvarer antall 

oppgavegivere som omfattes). 



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/1259 

 

4. TILGJENGELIGHET OG KLARHET 

Dette omfatter hvilke resultater som ble sendt til foretakene, en plan for spredning av resultatene og kopi av alle 

metodiske dokumenter om framlagte statistikker. 

5. SAMMENLIGNBARHET 

Dette omfatter avvik fra det standardiserte europeiske spørreskjemaet og definisjoner angitt i håndboken nevnt i 

artikkel 8 samt en beskrivelse av om undersøkelsen var knyttet til andre statistikkilder (bruk av visse data i registre, 

undersøkelser knyttet til en annen nasjonal undersøkelse).  

6. SAMMENHENG 

Dette omfatter sammenligning av statistikker for samme fenomen eller variabel fra andre undersøkelser eller kilder 

samt en vurdering av sammenhengen med statistikk om foretaksstrukturer for antall ansatte, som en funksjon av 

NACE Rev. 2 og størrelsesklasser. 

Tabeller som skal oversendes for det observerte faktiske utvalget (oppdelt etter NACE Rev. 2 og størrelsesklasser i 

henhold til den nasjonale utvalgsplanen): 

— Antall ansatte fra statistikk over foretaksstrukturer og antall ansatte i henhold til CVTS. 

— Prosentvise forskjeller (SBS — CVTS)/SBS. 

7. KOSTNAD OG BELASTNING 

Dette omfatter en analyse av belastning og nytte på nasjonalt plan, for eksempel med hensyn til gjennomsnittlig 

svartid for spørreskjemaet, problematiske spørsmål og variabler, hvilke variabler som er mest/minst nyttige når det 

gjelder å beskrive YEV på nasjonalt plan, anslått eller faktisk tilfredshet blant databrukere på nasjonalt plan, 

forskjellig belastning for små og store foretak og tiltak som er truffet for å minske belastningen. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1264/2014 

av 26. november 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 408/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1185/2009 om statistikk over pesticider med hensyn til overføringsformatet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 av 25. november 2009 om statistikk over 

pesticider(1), særlig artikkel 5 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1185/2009 ble det fastsatt en ramme for utarbeiding av sammenlignbar europeisk statistikk over 

salg og bruk av pesticider til landbruksformål. 

2) I samsvar med artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1185/2009 bør medlemsstatene overføre de statistiske opplysningene 

i elektronisk form og i samsvar med et egnet teknisk format som skal vedtas av Kommisjonen. 

3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 408/2011(2) inneholder ikke bestemmelser om overføringsformatet for statistikk over 

bruk av pesticider som skal oversendes i 2015, og bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I kommisjonsforordning (EF) nr. 408/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 og 2 skal lyde: 

«Artikkel 1 

 Medlemsstatene skal overføre statistiske opplysninger om pesticider nevnt i vedlegg I og II til forordning (EF)  

nr. 1185/2009 ved bruk av SDMX-datastrukturdefinisjoner. Opplysningene skal oversendes til Kommisjonen (Eurostat) 

gjennom den sentrale dataportalen eller gjøres tilgjengelige for Kommisjonen (Eurostat) elektronisk. 

Artikkel 2 

 Datastrukturen for overføring til Kommisjonen (Eurostat) av opplysninger om omsetning av pesticider, skal være som 

angitt i vedlegg I. 

 Datastrukturen for overføring til Kommisjonen (Eurostat) av opplysninger om bruk av pesticider til landbruksformål, skal 

være som angitt i vedlegg II.» 

2)  Vedlegget til forordning (EU) nr. 408/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 341 av 27.11.2014, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 85. 

(1) EUT L 324 av 10.12.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 408/2011 av 27. april 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 

om statistikk over pesticider med hensyn til overføringsformatet (EUT L 108 av 28.4.2011, s. 21). 

2019/EØS/77/81 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 26. november 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Struktur for statistiske opplysninger om omsetning av pesticider 

Overføringsfilene skal ha følgende datastruktur: 

Nummer Felt Merknader 

1 Stat F.eks. Frankrike 

2 År Referanseår for opplysningene (f.eks. 2010) 

3 Hovedgruppe Koder angitt i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 1185/2009 

4 Produktkategorier  

5 Kjemisk klasse  

6 Virksomt stoff  

7 Observasjonsverdi (mengden som er solgt) I kilo stoffer 

8 For felt 3,4, 5 og 6, fortrolighetsmarkeringen Markering 

VEDLEGG II 

Struktur for statistiske opplysninger om bruk av pesticider til landbruksformål 

Overføringsfilene skal ha følgende datastruktur: 

Nummer Felt Merknader 

1 Stat F.eks. Frankrike 

2 År Referanseår for opplysningene (f.eks. 2010) 

3 Avling Inndeling etter enkeltavling 

4 Virksomt stoff Koder angitt i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 1185/2009 

5 Observasjonsverdi: mengde stoff brukt på avlingen I kilo stoffer 

6 Observasjonsverdi: område av avlingen behandlet med 

dette stoffet 

I hektar 

7 Fortrolighetsmarkering Markering 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1196/2014 

av 30. oktober 2014 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk 

over informasjonssamfunnet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk over 

informasjonssamfunnet(1), særlig artikkel 8 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 808/2004 ble det opprettet en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk 

over informasjonssamfunnet. 

2) Det er nødvendig med gjennomføringstiltak for å fastsette hvilke data som skal oversendes for utarbeiding av stati-

stikken i modul 1, «Foretakene og informasjonssamfunnet», og modul 2, «Privatpersoner, husholdninger og informa-

sjonssamfunnet», og for å fastsette fristene for oversending av dataene. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Dataene som skal oversendes slik at det kan utarbeides europeisk statistikk over informasjonssamfunnet i henhold til artikkel 3 

nr. 2 og artikkel 4 i forordning (EF) nr. 808/2004 i modul 1, «Foretakene og informasjonssamfunnet», og modul 2 «Privatper-

soner, husholdninger og informasjonssamfunnet», er angitt i vedlegg I og II til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 30. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 6.11.2014, s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 86. 

(1) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 49. 

2019/EØS/77/82 



Nr. 77/1264 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

VEDLEGG I 

Modul 1: Foretakene og informasjonssamfunnet 

1. EMNER OG DERES KJENNETEGN 

a) Følgende emner, som er valgt ut fra listen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 808/2004, skal behandles for referanseåret 

2015: 

— IKT-systemer og bruken av disse i foretakene, 

— IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter, 

— bruk av Internett og andre elektroniske nett i foretakene, 

— tilgang til og bruk av teknologier som gir mulighet til å kople til Internett eller andre nett overalt og til enhver tid 

(allmenn tilgang) 

— e-forretningsdrift og organisatoriske aspekter, 

— IKT-sikkerhet og -tillit, 

— e-handel, 

— hindringer for å ta i bruk IKT, Internett og andre elektroniske nett, e-handel og e-forretningsdrift. 

b) Følgende kjennetegn skal samles inn for foretakene: 

IKT-systemer og bruken av disse i foretakene 

Kjennetegn som skal samles inn for alle foretak: 

— bruk av datamaskiner. 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner: 

— antall ansatte eller prosentdel av samlet antall ansatte som bruker datamaskiner i arbeidet (frivillig opplysning). 

IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner: 

— antall ansatte IKT-spesialister, 

— enhver form for opplæring med sikte på å utvikle IKT-relaterte ferdigheter for IKT-spesialister i løpet av 

foregående kalenderår, 

— enhver form for opplæring med sikte på å utvikle IKT-relaterte ferdigheter for andre ansatte i løpet av foregående 

kalenderår, 

— rekruttering eller forsøk på rekruttering av IKT-spesialister i løpet av foregående kalenderår, 

— om følgende IKT-funksjoner har vært utført i løpet av foregående kalenderår («hovedsakelig av egne ansatte, her-

under ansatte i morforetak eller tilknyttede foretak», «hovedsakelig av ekstern leverandør», «ikke relevant»): 

— vedlikehold av IKT-infrastruktur (servere, datamaskiner, skrivere, nett), 

— støttetjenester for kontorprogramvare, 

— utvikling av administrativ programvare / administrative systemer,  
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— støttetjenester for administrativ programvare / administrative systemer, 

— utvikling av nettapplikasjoner, 

— støttetjenester for nettapplikasjoner, 

— sikkerhet og datavern. 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner, og som har rekruttert eller har forsøkt å rekruttere 

IKT-spesialister i løpet av foregående kalenderår: 

— ledige stillinger for IKT-spesialister som var vanskelige å besette, i løpet av foregående kalenderår. 

Bruk av Internett og andre elektroniske nett i foretakene 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner: 

— tilgang til Internett. 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har tilgang til Internett: 

— antall ansatte eller prosentdel av samlet antall ansatte som bruker datamaskiner med tilgang til Internett i arbeidet, 

— Internett-tilkopling: DSL eller annen type fast bredbåndstilkopling, 

— Internett-tilkopling: mobil bredbåndstilkopling via en bærbar enhet som bruker mobiltelefonnettet («3G» eller 

«4G»), 

— Internett-tilkopling: mobil bredbåndstilkopling via en bærbar datamaskin som bruker mobiltelefonnettet («3G» 

eller «4G») (frivillig opplysning), 

— Internett-tilkopling: mobil bredbåndstilkopling via andre bærbare enheter, f.eks. smarttelefoner, som bruker 

mobiltelefonnettet («3G» eller «4G») (frivillig opplysning), 

— bruk av et nettsted, 

— antall ansatte eller prosentdel av samlet antall ansatte som foretaket har utstyrt med en bærbar enhet med mulighet 

for tilkopling til Internett via mobiltelefonnettet, til bruk i arbeidet, 

— bruk av sosiale nettverk, ikke bare til å legge ut betalte annonser. 

— bruk av foretaksblogger eller mikroblogger, ikke bare til å legge ut betalte annonser, 

— bruk av nettsteder for deling av multimedieinnhold, ikke bare til å legge ut betalte annonser, 

— bruk av wiki-basert verktøy for utveksling av kunnskap, ikke bare til å legge ut betalte annonser, 

— bruk av betalte annonser på Internett (frivillig opplysning). 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har DSL-tilkopling eller en annen type fast bredbåndstilkopling til 

Internett: 

— høyeste avtalte nedlastingshastighet i MBit/s for den raskeste faste Internett-tilkoplingen: ([0,< 2], [2,< 10], 

[10,< 30], [30,< 100], [≥=100]). 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har et nettsted: 

— levering av følgende tjeneste: beskrivelse av varer eller tjenester, prislister, 

— levering av følgende tjeneste: bestilling eller reservasjon på nettet, 

— levering av følgende tjeneste: mulighet for besøkende til å tilpasse eller utforme varer eller tjenester på nettet, 

— levering av følgende tjeneste: sporing av eller status for bestillinger,  
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— levering av følgende tjeneste: brukertilpasset innhold på nettstedet for regelmessige/hyppige besøkende, 

— levering av følgende tjeneste: lenker eller referanser til foretakets profiler i sosiale medier, 

— levering av følgende tjeneste: personvernerklæring, vern av personopplysninger eller sikkerhetssertifisering av 

nettstedet (frivillig opplysning), 

— levering av følgende tjeneste: kunngjøring av ledige stillinger eller mulighet for å sende jobbsøknader på nettet 

(frivillig opplysning). 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker sosiale medier, særlig sosiale nettverk, foretaksblogger eller 

mikroblogger, nettsteder for deling av multimedieinnhold og wiki-basert verktøy for utveksling av kunnskap, for andre 

formål enn å legge ut betalte annonser: 

— bruk av sosiale medier for å utvikle foretakets image eller markedsføre produkter, 

— bruk av sosiale medier for å innhente eller følge opp kundenes meninger, vurderinger eller spørsmål, 

— bruk av sosiale medier for å gi kundene mulighet til å delta i utvikling eller nyskaping av varer eller tjenester, 

— bruk av sosiale medier for å samarbeide med forretningspartnere eller andre organisasjoner, 

— bruk av sosiale medier for å rekruttere nye medarbeidere, 

— bruk av sosiale medier for å utveksle synspunkter, meninger eller kunnskap innenfor foretaket. 

Tilgang til og bruk av teknologier som gir mulighet til å kople til Internett eller andre nett overalt og til enhver 

tid (allmenn tilgang) 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har tilgang til Internett: 

— fjerntilgang til foretakets e-postsystem, dokumenter eller programmer (frivillig opplysning), 

— bruk av nettskytjenester, med unntak av gratistjenester (frivillig opplysning). 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har tilgang til Internett og kjøper nettskytjenester: 

— bruk av e-post som nettskytjeneste (frivillig opplysning), 

— bruk av kontorprogramvare som nettskytjeneste (frivillig opplysning), 

— vertstjenester for foretakets database(r) som nettskytjeneste (frivillig opplysning), 

— lagring av filer som nettskytjeneste (frivillig opplysning), 

— bruk av finans- eller regnskapsprogramvare som nettskytjeneste (frivillig opplysning), 

— bruk av CRM-programvare (programvare for kundeoppfølging) som nettskytjeneste (frivillig opplysning), 

— bruk av datakraft til å drive foretakets egen programvare som nettskytjeneste (frivillig opplysning), 

— bruk av nettskytjenester levert fra tjenesteyteres delte servere (frivillig opplysning), 

— bruk av nettskytjenester levert fra tjenesteyteres servere som utelukkende er forbeholdt foretaket (frivillig 

opplysning).  
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E-forretningsdrift og organisatoriske aspekter 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner: 

— bruk av ERP-programvare (programvare for ressursplanlegging i foretak) for utveksling av opplysninger mellom 

ulike avdelinger i foretaket, 

— bruk av CRM-programvare (programvare for kundeoppfølging) som gjør det mulig å innhente og lagre opplys-

ninger om foretakets kunder og gjøre dem tilgjengelige for andre avdelinger i foretaket, 

— bruk av CRM-programvare (programvare for kundeoppfølging) som gjør det mulig å analysere opplysningene om 

kundene i markedsføringsøyemed, 

— elektronisk utveksling av opplysninger om forvaltning av forsyningskjeden med leverandører eller kunder for å 

samordne tilgjengelighet og levering av produkter eller tjenester til sluttbrukere, uten manuell inntasting av 

opplysninger, 

— sending av fakturaer til andre foretak eller offentlige myndigheter i løpet av foregående kalenderår (frivillig 

opplysning), 

— prosentdel av alle fakturaer sendt som e-faktura i et standardformat som er egnet for automatisk behandling, til 

andre foretak eller offentlige myndigheter i løpet av foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— prosentdel av alle fakturaer sendt som faktura i et elektronisk format som ikke er egnet for automatisk behandling, 

til andre foretak eller offentlige myndigheter i løpet av foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— prosentdel av alle fakturaer sendt bare som faktura i papirformat til andre foretak eller offentlige myndigheter i 

løpet av foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— prosentdel av alle fakturaer mottatt som e-faktura i et standardformat som er egnet for automatisk behandling, i 

løpet av foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— prosentdel av alle fakturaer mottatt som faktura i papirformat eller i et elektronisk format som ikke er egnet for 

automatisk behandling, i løpet av foregående kalenderår (frivillig opplysning). 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som utveksler opplysninger elektronisk om forvaltning av forsynings-

kjeden: 

— elektronisk utveksling av opplysninger om forvaltning av forsyningskjeden med leverandører eller kunder via 

nettsteder (foretakets nettsted, forretningspartneres nettsted eller nettportaler), 

— elektronisk utveksling av opplysninger om forvaltning av forsyningskjeden med leverandører eller kunder ved 

elektronisk utveksling av opplysninger som er egnet for automatisk behandling. 

IKT-sikkerhet og -tillit 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner: 

— om foretaket har en formelt definert IKT-sikkerhetspolitikk. 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner, og som har en formelt definert IKT-sikkerhets-

politikk: 

— risiko som behandles i IKT-sikkerhetspolitikken: ødelagte eller skadde data på grunn av angrep eller uventet 

hendelse, 

— risiko som behandles i IKT-sikkerhetspolitikken: avsløring av fortrolige opplysninger på grunn av inntrenging, 

pharming- eller phishing-angrep eller uhell, 

— risiko som behandles i IKT-sikkerhetspolitikken: utilgjengelige IKT-tjenester på grunn av angrep utenfra (f.eks. 

overbelastningsangrep), 

— tidsperiode for fastsettelse av eller siste gjennomgåelse av IKT-sikkerhetspolitikken («innen siste tolv måneder», 

«for 12-24 måneder siden» og «for over 24 måneder siden»).  
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E-handel 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner: 

— mottak av bestillinger på varer eller tjenester via et nettsted eller en app (nettsalg) i foregående kalenderår, 

— hindringer som begrenser eller umuliggjør salg via et nettsted eller en app fordi varer eller tjenester ikke egner seg 

for nettsalg (frivillig opplysning), 

— hindringer som begrenser eller umuliggjør salg via et nettsted eller en app på grunn av problemer forbundet med 

logistikk (frivillig opplysning), 

— hindringer som begrenser eller umuliggjør salg via et nettsted eller en app på grunn av betalingsproblemer (frivillig 

opplysning), 

— hindringer som begrenser eller umuliggjør salg via et nettsted eller en app på grunn av problemer med IKT-

sikkerhet eller datavern (frivillig opplysning), 

— hindringer som begrenser eller umuliggjør salg via et nettsted eller en app på grunn av problemer med den rettslige 

rammen (frivillig opplysning), 

— hindringer som begrenser eller umuliggjør salg via et nettsted eller en app på grunn av for høye 

investeringskostnader sammenlignet med forventede fordeler (frivillig opplysning), 

— mottak av bestillinger på varer eller tjenester via EDU-meldinger (EDU-salg) i foregående kalenderår, 

— bestilling av produkter eller tjenester via et nettsted, en app eller en EDU-melding i foregående kalenderår. 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har mottatt bestillinger via et nettsted eller en app i foregående 

kalenderår: 

— verdi eller prosentdel av samlet omsetning fra e-handelsalg som følge av bestillinger via et nettsted eller en app i 

foregående kalenderår, 

— prosentdel av e-handelsalg (omsetning) til privatkunder (B2C) som følge av bestillinger via et nettsted eller en app i 

foregående kalenderår, 

— prosentdel av e-handelsalg (omsetning) til andre foretak (B2B) og e-handelsalg til offentlige myndigheter (B2G) 

som følge av bestillinger via et nettsted eller en app i foregående kalenderår, 

— e-handelsalg etter opprinnelsessted: innenlands i foregående kalenderår, 

— e-handelsalg etter opprinnelsessted: andre EU-stater i foregående kalenderår, 

— e-handelsalg etter opprinnelsessted: resten av verden i foregående kalenderår, 

— bruk av nettbetalingssystemer ved salg via et nettsted eller en app, dvs. at betaling er et ledd i bestillingstrans-

aksjonen (frivillig opplysning), 

— bruk av betalingssystemer utenfor nettet ved salg via et nettsted eller en app, dvs. at betaling ikke er et ledd i 

bestillingstransaksjonen (frivillig opplysning). 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har mottatt bestillinger på produkter og tjenester via EDU-meldinger: 

— verdi eller prosentdel av samlet omsetning fra e-handelsalg som følge av bestillinger mottatt via EDU-meldinger i 

foregående kalenderår, 

— e-handelsalg etter opprinnelsessted: innenlands i foregående kalenderår, 

— e-handelsalg etter opprinnelsessted: andre EU-stater i foregående kalenderår, 

— e-handelsalg etter opprinnelsessted: resten av verden i foregående kalenderår. 
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Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har sendt bestillinger via et nettsted, en app eller EDU-melding: 

— har bestilt varer eller tjenester via et nettsted eller en app i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— har bestilt varer eller tjenester via EDU-meldinger i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— har bestilt varer eller tjenester via et nettsted, en app eller en EDU-melding til en verdi av minst 1 % av samlet 

kjøpsverdi i løpet av foregående kalenderår. 

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har sendt bestillinger via et nettsted, en app eller en EDU-melding til 

en verdi av minst 1 % av samlet kjøpsverdi i løpet av foregående kalenderår: 

— e-handelkjøp etter opprinnelsessted: innenlands i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— e-handelkjøp etter opprinnelsessted: andre EU-stater i foregående kalenderår (frivillig opplysning), 

— e-handelkjøp etter opprinnelsessted: resten av verden i foregående kalenderår (frivillig opplysning). 

c) Følgende kjennetegn for foretak skal samles inn eller innhentes fra alternative kilder: 

Kjennetegn som skal samles inn for alle foretak: 

— foretakets økonomiske hovedvirksomhet i foregående kalenderår, 

— gjennomsnittlig antall ansatte i foregående kalenderår, 

— samlet omsetning (angitt i verdi, uten merverdiavgift) i foregående kalenderår. 

2. DEKNINGSOMRÅDE 

Kjennetegnene definert i nr. 1 bokstav b) og c) i dette vedlegg skal samles inn og innhentes for foretak som er klassifisert i 

de økonomiske virksomhetene, foretaksstørrelsene og den geografiske dekningen som er angitt nedenfor: 

a) Økonomisk virksomhet: foretak som er klassifisert i følgende kategorier i NACE Rev. 2: 

NACE-kategori Beskrivelse 

Næringshovedområde C «Industri» 

Næringshovedområde D, E «Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, vannforsyning, avløps- og renova-

sjonsvirksomhet» 

Næringshovedområde F «Bygge- og anleggsvirksomhet» 

Næringshovedområde G «Engros- og detaljhandel, reparasjon av motorvogner» 

Næringshovedområde H «Transport og lagring» 

Næringshovedområde I «Overnattings- og serveringsvirksomhet» 

Næringshovedområde J «Informasjon og kommunikasjon» 

Næringshovedområde L «Omsetning og drift av fast eiendom» 

Næring 69-74 «Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting» 

Næringshovedområde N «Forretningsmessig tjenesteyting» 

Næringshovedgruppe 95.1 «Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr» 
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b) Foretaksstørrelse: foretak med ti eller flere ansatte. Dekning av foretak med færre enn ti ansatte er frivillig. 

c) Geografisk dekning: foretak som befinner seg på medlemsstatens territorium. 

3.  REFERANSEPERIODER 

Referanseperioden er 2014 for kjennetegn som viser til foregående kalenderår. Referanseperioden er 2015 for de andre 

kjennetegnene. 

4.  FORDELING 

For de emnene og kjennetegnene som er oppført i nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg, skal følgende bakgrunnsdata samles inn. 

a) Fordeling etter økonomisk virksomhet i samsvar med følgende aggregater i NACE Rev. 2. 

NACE Rev. 2-aggregering ved eventuell beregning av nasjonale aggregater 

10-18 

19-23 

24-25 

26-33 

35-39 

41-43 

45-47 

47 

49-53 

55 

58-63 

68 

69-74 

77-82 

26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1 

NACE Rev 2-aggregering ved eventuell beregning av europeiske aggregater 

10-12 

13-15 

16-18 

26 

27-28 

29-30 

31-33 

45 

46 

55-56 

58-60 

61 

62-63 

77-78 + 80-82 

79 

95.1 
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b) Fordeling etter størrelsesklasse: Dataene skal fordeles etter følgende størrelsesklasser ut fra antall ansatte. 

Størrelsesklasse 

10 eller flere ansatte 

10-49 ansatte 

50-249 ansatte 

250 eller flere ansatte 

Foretak med færre enn ti ansatte skal, dersom de er dekket, inndeles på følgende måte (kjennetegnene oppgis frivillig 

for størrelsesklassene «Færre enn 5 ansatte» og «5-9 ansatte»). 

Størrelsesklasse 

Færre enn 10 ansatte 

Færre enn 5 ansatte (frivillig opplysning) 

5-9 ansatte (frivillig opplysning) 

5.  PERIODISITET 

Dataene skal leveres én gang for 2015. 

6.  FRISTER 

a) De aggregerte dataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, som eventuelt er merket som fortrolige eller 

upålitelige, skal sendes til Eurostat før 5. oktober 2015. Innen den dato skal alle dataene være ferdig bearbeidet, validert 

og godkjent. 

b) Metadataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat før 31. mai 2015. 

c) Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen 5. november 2015. 

d) Dataene og metadataene skal oversendes til Eurostat i samsvar med den utvekslingsstandard Eurostat har angitt, ved 

bruk av den sentrale dataportalen. Metadataene og kvalitetsrapporten skal leveres i den standardiserte metadata-

strukturen som Eurostat har fastsatt. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Modul 2: Privatpersoner, husholdninger og informasjonssamfunnet 

1. EMNER OG DERES KJENNETEGN 

a) Følgende emner, som er valgt ut fra listen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 808/2004, skal behandles for referanseåret 

2015: 

— tilgang til og bruk av IKT-systemer hos privatpersoner og/eller husholdninger, 

— bruk av Internett og andre elektroniske nett til forskjellige formål hos privatpersoner og/eller i husholdninger, 

— IKT-kompetanse og -ferdigheter, 

— hindringer for bruk av IKT og Internett, 

— privatpersoners bruk av IKT til utveksling av opplysninger og tjenester med offentlig forvaltning (e-forvaltning), 

— tilgang til og bruk av teknologier som gjør det mulig å kople seg til Internett eller andre nett overalt og til enhver tid 

(allmenn tilgang), 

— IKT-sikkerhet og –tillit. 

b) Følgende kjennetegn skal samles inn: 

Privatpersoners og/eller husholdningers tilgang til og bruk av IKT 

Kjennetegn som skal samles inn for alle husholdninger: 

— tilgang til datamaskin hjemme, 

— tilgang til Internett hjemme (uansett type enhet). 

Kjennetegn som skal samles inn for husholdninger som har tilgang til Internett: 

— type bredbåndstilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: fast bredbåndstilkopling, f.eks. DSL, 

ADSL, VDSL, kabel, fiberoptisk kabel, satellitt, offentlig WiFi, 

— type bredbåndstilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: mobil bredbåndstilkopling (via 

mobiltelefonnettet, minst 3G, f.eks. UMTS, ved bruk av (SIM) kort, USB-pinne, mobiltelefon eller smarttelefon 

som modem), 

— type tilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: oppringt tilkopling over vanlig telefonlinje eller 

ISDN (frivillig opplysning), 

— type tilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: mobil smalbåndstilkopling (via mobiltelefonnettet, 

under 3G, f.eks. 2G+GPRS, ved bruk av (SIM) kort, USB-pinne, mobiltelefon eller smarttelefon som modem) 

(frivillig opplysning). 

Kjennetegn som skal samles inn for alle privatpersoner: 

— når ble datamaskinen sist brukt hjemme, på arbeidsstedet eller andre steder (i løpet av de siste tre månedene, for 

mellom tre måneder og ett år siden, for mer enn ett år siden, aldri brukt datamaskin). 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt datamaskin i løpet av de siste tre månedene: 

— hvor ofte datamaskinen gjennomsnittlig er i bruk (hver dag eller nesten hver dag, minst én gang i uken (men ikke 

hver dag), under én gang i uken).  
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Bruk av Internett til forskjellige formål hos privatpersoner og/eller husholdninger 

Kjennetegn som skal samles inn for alle privatpersoner: 

— når ble Internett sist brukt (i løpet av de siste tre månedene, for mellom tre måneder og ett år siden, for mer enn ett 

år siden, aldri brukt Internett). 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett: 

— når ble Internett sist brukt til privat e-handel (i løpet av de siste tre månedene, for mellom tre måneder og ett år 

siden, for mer enn ett år siden, aldri kjøpt eller bestilt noe via Internett). 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tre månedene: 

— hvor ofte Internett gjennomsnittlig har vært brukt de siste tre månedene (hver dag eller nesten hver dag, minst én 

gang i uken (men ikke hver dag), under én gang i uken), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene for å sende og/eller motta e-post, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å telefonere via Internett og føre 

videosamtaler (med nettkamera) via Internett (ved bruk av programmer, f.eks. Skype, Facetime), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å delta i sosiale nettverk (opprette 

brukerprofil, skrive meldinger eller andre bidrag), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å laste opp egenprodusert innhold (tekst, 

fotografier, videoer, musikk, programvare osv.) til et nettsted for deling, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å lese nettnyheter, nettaviser eller 

nettidsskrifter, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å søke etter opplysninger knyttet til helse 

(f.eks. om skade, sykdom, ernæring, bedre helse), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å innhente opplysninger om utdanning, 

opplæring eller kurs, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å slå opp i wikier for å få kunnskap om et 

eller annet emne, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å søke etter opplysninger om varer og 

tjenester, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å laste ned programvare (unntatt spill), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å skrive kommentarer om samfunnsspørsmål 

eller politiske spørsmål på nettsteder (f.eks. blogger, sosiale nettverk), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å delta i høringer eller avstemninger om 

samfunnsspørsmål eller politiske spørsmål (f.eks. byplanlegging, underskriftskampanje), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å søke etter arbeid eller sende jobbsøknad, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene for å delta i yrkesnettverk (opprette brukerprofil, skrive meldinger 

eller andre bidrag på f.eks. LinkedIn eller Xing), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å benytte tjenester knyttet til reiser eller 

innkvartering i forbindelse med reiser, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å selge varer eller tjenester, f.eks. på 

nettauksjon, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å benytte nettbank,  
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— bruk av lagringsplass på Internett i løpet av de siste tre månedene til private formål for å lagre dokumenter, 

fotografier, musikk, video eller andre filer (f.eks. Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive (tidligere Skydrive), 

iCloud, Amazon Cloud Drive), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene i forbindelse med læring til utdanningsmessige, yrkesmessige eller 

private formål: ta et nettbasert kurs, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene i forbindelse med læring til utdanningsmessige, yrkesmessige eller 

private formål: bruk av nettbasert materiell, men ikke et fullstendig kurs (f.eks. audiovisuelt materiell, programvare 

for nettbasert læring, elektroniske lærebøker), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene i forbindelse med læring til utdanningsmessige, yrkesmessige eller 

private formål: kommunisere med lærere eller studenter ved bruk av nettsider/portaler til undervisningsbruk, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tre månedene i forbindelse med læring til utdanningsmessige, yrkesmessige eller 

private formål: annet. 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett til private formål for å delta i sosiale nettverk 

i løpet av de siste tre månedene: 

— hvor ofte Internett gjennomsnittlig har vært brukt for å delta i sosiale nettverk i løpet av de siste tre månedene (hver 

dag eller nesten hver dag, minst én gang i uken (men ikke hver dag), under én gang i uken). 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som i løpet av de siste tolv månedene har brukt Internett til privat  

e-handel: 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille næringsmidler eller dagligvarer, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille husholdningsartikler, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille legemidler, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille klær eller sportsartikler, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille maskinvare, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille elektronisk utstyr (herunder kameraer), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille telekommunikasjonstjenester (f.eks. fjernsyn, 

bredbåndsabonnement, abonnement for fasttelefon eller mobiltelefon, påfylling av forhåndsbetalte telefonkort), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe aksjer, forsikringer og andre finansielle tjenester, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille ferieinnkvartering (hoteller osv.), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å foreta andre reisebestillinger (reisebilletter, leiebil osv.), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille billetter til arrangementer, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille filmer eller musikk, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille bøker, tidsskrifter eller aviser (herunder e-bøker), 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille e-læringsmateriell, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille videospill, annen programvare og program-

vareoppgraderinger,  
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— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille andre varer eller tjenester, 

— varer eller tjenester kjøpt eller bestilt fra innenlandske selgere i løpet av de siste tolv månedene, 

— varer eller tjenester kjøpt eller bestilt fra selgere i andre EU-stater i løpet av de siste tolv månedene, 

— varer eller tjenester kjøpt eller bestilt fra selgere i øvrige deler av verden i løpet av de siste tolv månedene, 

— varer eller tjenester kjøpt eller bestilt fra selgere hvis opprinnelsesland er ukjent, i løpet av de siste tolv månedene, 

— antall bestillinger eller varer eller tjenester kjøpt via Internett i løpet av de siste tre månedene (antall bestillinger/ 

kjøp eller i klasser: 1-2 bestillinger/kjøp, > 2-5 bestillinger/kjøp, > 5-10 bestillinger/kjøp, > 10 bestillinger/kjøp), 

— samlet verdi av varer eller tjenester (unntatt aksjer eller andre finansielle tjenester) som er kjøpt via Internett i løpet 

av de siste tre månedene (beløp i euro eller i klasser: under 50 euro, 50 euro til under 100 euro, 100 euro til under 

500 euro, 500 euro til under 1000 euro, 1000 euro eller over, ukjent), 

— problemer i forbindelse med e-handel: teknisk svikt på nettstedet under bestilling eller betaling, 

— problemer i forbindelse med e-handel: vanskeligheter med å finne opplysninger om garantier og andre rettigheter, 

— problemer i forbindelse med e-handel: levering tar lengre tid enn angitt, 

— problemer i forbindelse med e-handel: høyere sluttkostnad enn angitt (f.eks. høyere leveringsomkostninger, uventet 

transaksjonsgebyr), 

— problemer i forbindelse med e-handel: feil eller skadde varer levert, 

— problemer i forbindelse med e-handel: problemer med bedrageri (f.eks. ingen varer/tjenester levert, misbruk av 

kredittkortopplysninger), 

— problemer i forbindelse med e-handel: vanskelig å klage og å få erstatning, eller ingen tilfredsstillende svar etter 

klage, 

— problemer i forbindelse med e-handel: utenlandsk detaljist selger ikke til ens land, 

— problemer med e-handel: annet, 

— problemer med e-handel: ingen. 

IKT-kompetanse og -ferdigheter 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— ferdigheter i å overføre filer mellom datamaskin og andre enheter, 

— ferdigheter i å installere programvare eller applikasjoner (apper), 

— ferdigheter i å endre innstillingene i programvare, herunder operativsystem eller sikkerhetsprogrammer, 

— ferdigheter i å kopiere eller flytte filer eller mapper, 

— ferdigheter i å bruke tekstbehandlingsprogrammer,  
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— ferdigheter i å lage presentasjoner eller dokumenter med tekst, bilder, tabeller eller diagrammer, 

— ferdigheter i å bruke regnearkprogrammer, 

— ferdigheter i å redigere bilder, video eller lydfiler, 

— ferdigheter i å skrive koder i et programmeringsspråk. 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt regnearkprogram i løpet av de siste tolv månedene: 

— ferdigheter i å bruke avanserte regnearkfunksjoner for å organisere og analysere data, blant annet sortere, filtrere, 

bruke formler, lage diagrammer. 

Hindringer for bruk av IKT og Internett 

Kjennetegn som skal samles inn for husholdninger som ikke har tilgang til Internett hjemme: 

— grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: har tilgang til Internett andre steder, 

— grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: trenger ikke Internett (unødvendig, uinteressant osv.), 

— grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: utstyret koster for mye, 

— grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: oppkoplingen koster for mye (telefon, DSL-abonnement osv.), 

— grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: mangel på ferdigheter, 

— grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: betenkeligheter med hensyn til personvern eller sikkerhet, 

— grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: bredbåndstilkopling til Internett er ikke tilgjengelig i vårt område, 

— grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: annet. 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tolv månedene, men ikke 

til e-handel: 

— hindringer for e-handel: foretrekker å handle personlig, liker å se varen, lojalitet til butikkene, vane, 

— hindringer for e-handel: manglende ferdigheter eller kunnskap (f.eks. visste ikke hvordan nettstedet skulle brukes, 

eller det var for vanskelig å bruke det), 

— hindringer for e-handel: levering av varer bestilt via Internett er problematisk (f.eks. for lang leveringstid eller 

logistikkproblemer), 

— hindringer for e-handel: betenkeligheter med hensyn til betalingssikkerhet eller personvern (f.eks. oppgi kreditt-

kortopplysninger eller personlige opplysninger på Internett), 

— hindringer for e-handel: betenkeligheter med hensyn til mottak eller tilbakesending av varer, eller betenkeligheter 

med hensyn til klager eller erstatning, 

— hindringer for e-handel: har ikke betalingskort for betaling via Internett, 

— hindringer for e-handel: utenlandsk detaljist selger ikke til ens land (frivillig opplysning), 

— hindringer for e-handel: annet.  
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Privatpersoners bruk av IKT til utveksling av opplysninger og tjenester med offentlig forvaltning (e-forvaltning) 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene til private formål for å innhente opplysninger fra offentlige 

myndigheters eller offentlige tjenesters nettsteder, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene til private formål for å laste ned offentlige skjemaer fra offentlige 

myndigheters eller offentlige tjenesters nettsteder, 

— bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene til private formål for å sende inn utfylte elektroniske skjemaer til 

offentlige myndigheter eller offentlige tjenester. 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer for private formål til 

offentlige myndigheters nettsteder i løpet av de siste tolv månedene: 

— begrunnelse for ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheters nettsteder: har ikke vært nødvendig 

å sende inn offentlige skjemaer. 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som ikke har sendt inn utfylte skjemaer for private formål til 

offentlige myndigheters nettsteder i løpet av de siste tolv månedene, og som ikke har oppgitt som grunn at det ikke har 

vært nødvendig å sende inn offentlige skjemaer: 

— begrunnelse for ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: det var ingen nettside 

med en slik tjeneste tilgjengelig, 

— begrunnelse for ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: manglende ferdigheter 

eller kunnskap (f.eks. visste ikke hvordan nettstedet skulle brukes, eller det var for vanskelig å bruke det), 

— begrunnelse for ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: betenkeligheter med 

hensyn til vern av og sikkerhet for personopplysninger, 

— begrunnelse for ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: mangel på eller 

problemer med elektronisk signatur eller elektronisk ID/sertifikat (påkrevd for autentisering/bruk av tjenesten) 

(frivillig opplysning), 

— begrunnelse for ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: en annen person gjorde 

det på mine vegne (f.eks. konsulent, skatterådgiver, slektning eller familiemedlem), 

— begrunnelse for ikke å ha sendt inn utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: annet. 

IKT-sikkerhet og -tillit 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tolv månedene: 

— hendelser ved bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene: virusangrep eller annen 

datasmitte (f.eks. ormer eller trojanske hester) som har medført tap av informasjon eller tid, 

— hendelser ved bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene: misbruk av personopplysninger 

som er sendt over Internett, eller annen krenkelse av personvernet (f.eks. misbruk av bilder, videoer, personopplys-

ninger som er lastet opp på nettsamfunn), 

— hendelser ved bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene: økonomisk tap som følge av 

falske meldinger («phishing») eller omdirigering til falske nettsider som ber om personopplysninger («pharming»),  
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— hendelser ved bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene: økonomisk tap på grunn av 

bedragersk bruk av betalings- eller kredittkort, 

— problemer ved bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene: barn har fått tilgang til 

upassende nettsider, 

— betenkeligheter vedrørende sikkerhet som en begrensning eller hindring for å bestille eller kjøpe varer eller 

tjenester via Internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene, 

— betenkeligheter vedrørende sikkerhet som en begrensning eller hindring for å foreta bankhandlinger, f.eks. 

kontoforvaltning til private formål via Internett i løpet av de siste tolv månedene, 

— betenkeligheter vedrørende sikkerhet som en begrensning eller hindring for å gi fra seg personopplysninger på 

nettsamfunn for sosiale og faglige nettverksaktiviteter i løpet av de siste tolv månedene, 

— betenkeligheter vedrørende sikkerhet som en begrensning eller hindring for å kommunisere med offentlige tjenester 

eller offentlige myndigheter til private formål via Internett i løpet av de siste tolv månedene, 

— betenkeligheter vedrørende sikkerhet som en begrensning eller hindring for å laste ned programvare, musikk, 

videofiler, spill eller andre datafiler til private formål via Internett i løpet av de siste tolv månedene, 

— betenkeligheter vedrørende sikkerhet som en begrensning eller hindring for å bruke Internett med en mobil enhet 

(f.eks. bærbar datamaskin) via trådløs tilkopling fra andre steder enn hjemme i løpet av de siste tolv månedene, 

— lage sikkerhetsfiler (dokumenter, bilder osv.) fra egen datamaskin på en ekstern lagringsenhet (f.eks. CD, DVD, 

ekstern harddisk, USB-lagringsenhet) eller på en lagringsplass på Internett (ja (automatisk eller manuelt), nei), 

— kunnskap om at informasjonskapsler kan bli brukt for å spore personers bevegelser på Internett, opprette profil for 

hver enkelt bruker og skreddersy reklame til brukere, 

— har endret nettleserinnstillinger for å hindre eller begrense antallet informasjonskapsler som lagres på egen 

datamaskin. 

Tilgang til og bruk av teknologier som gjør det mulig å kople seg til Internett eller andre nett overalt og til 

enhver tid (allmenn tilgang) 

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tre månedene: 

— bruk av mobiltelefon (eller smarttelefon) for å få tilgang til Internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet, 

— bruk av mobiltelefon (eller smarttelefon) via mobiltelefonnettet for å få tilgang til Internett utenfor hjemmet eller 

arbeidsstedet, 

— bruk av mobiltelefon (eller smarttelefon) via trådløst nett (f.eks. WiFi) for å få tilgang til Internett utenfor hjemmet 

eller arbeidsstedet, 

— bruk av bærbar datamaskin (eller nettbrett) for å få tilgang til Internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet, 

— bruk av bærbar datamaskin (eller nettbrett) via mobiltelefonnettet, ved bruk av USB-pinne, (SIM) kort, 

mobiltelefon eller smarttelefon som modem, for å få tilgang til Internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet, 

— bruk av bærbar datamaskin (eller nettbrett) via trådløst nett (f.eks. WiFi) for å få tilgang til Internett utenfor 

hjemmet eller arbeidsstedet, 

— bruk av andre enheter for å få tilgang til Internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet, 

— har ikke brukt mobile enheter for å få tilgang til Internett utenfor hjemmet eller arbeidsstedet.  
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2. DEKNINGSOMRÅDE 

a) De statistiske enhetene for kjennetegnene oppført i nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg som gjelder husholdninger, er 

husholdninger med minst ett medlem i aldersgruppen 16–74 år. 

b) De statistiske enhetene for kjennetegnene oppført i nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg som gjelder privatpersoner, er 

privatpersoner i alderen 16–74 år. 

c) Den geografiske dekningen omfatter husholdninger og/eller privatpersoner som bor på medlemsstatens territorium. 

3. REFERANSEPERIODE 

Referanseperioden for innsamlingen av de statistiske opplysningene er første kvartal 2015. 

4. SOSIOØKONOMISKE BAKGRUNNSDATA 

a) For de emnene og kjennetegnene som er oppført i nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg, og som gjelder husholdninger, skal 

følgende bakgrunnsdata samles inn: 

— bostedsregion (i samsvar med NUTS 1-nomenklaturen over regioner), 

— bostedsregion i samsvar med NUTS 2-nomenklaturen (frivillig opplysning), 

— geografisk beliggenhet: bosatt i mindre utviklede regioner, bosatt i overgangsregioner, bosatt i mer utviklede 

regioner, 

— urbaniseringsgrad: bor i tett befolkede områder, bor i middels tett befolkede områder, bor i tynt befolkede områder, 

— type husholdning: antall medlemmer i husholdningen, antall personer i alderen 16–24 år (frivillig opplysning), 

antall studenter i alderen 16–24 år (frivillig opplysning), antall personer i alderen 25–64 år (frivillig opplysning), 

antall personer som er 65 år eller eldre (frivillig opplysning) (skal samles inn separat: antall barn under 16 år, antall 

barn i alderen 14–15 år (frivillig opplysning), antall barn i alderen 5–13 år (frivillig opplysning), antall barn som er 

4 år eller yngre (frivillig opplysning)), 

— husholdningens nettoinntekt per måned (samles inn som en verdi eller i størrelsesklasser som tilsvarer 

inntektskvartiler) (frivillig opplysning), 

— husholdningens ekvivalerte samlede nettoinntekt per måned i kvintiler (frivillig opplysning). 

b) For de emnene og kjennetegnene som er oppført under nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg, og som gjelder privatpersoner, 

skal følgende bakgrunnsdata samles inn: 

— kjønn: mann, kvinne, 

— fødselsstat: født i landet, født i utlandet: født i en annen medlemsstat i EU, født i utlandet: født i en stat utenfor EU, 

— statstilhørighet: innenlandsk statsborger, utenlandsk statsborger: statsborger i en annen medlemsstat i EU, 

utenlandsk statsborger: statsborger i en stat utenfor EU, 

— alder (fylte år) (frivillig opplysning): under 16 og/eller over 74 år, 
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— oppnådd utdanningsnivå (høyeste fullførte utdanning) i henhold til den internasjonale standard for utdannings-

gruppering (ISCED 2011): ungdomsskoleutdanning eller lavere (ISCED 0, 1 eller 2), videregående utdanning og 

utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå (ISCED 3 eller 4), høyere utdanning 

(ISCED 5, 6, 7 eller 8), mindre enn grunnskoleutdanning (ISCED 0), grunnskoleutdanning (ISCED 1), ungdoms-

skoleutdanning (ISCED 2), videregående utdanning (ISCED 3), utdanning mellom videregående nivå og 

universitets- og høyskolenivå (ISCED 4), utdanning på universitets- og høyskolenivå av kort varighet (ISCED 5), 

bachelornivå eller tilsvarende (ISCED 6), masternivå eller tilsvarende (ISCED 7), doktorgradsnivå eller tilsvarende 

(ISCED 8), 

— sysselsettingssituasjon: lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende, herunder arbeidende familiemedlemmer 

(frivillig opplysning: heltidsansatt lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende på heltid, deltidsansatt lønnstaker 

eller selvstendig næringsdrivende på deltid, lønnstaker, lønnstaker med fast jobb eller jobb av ubegrenset varighet, 

lønnstaker med midlertidig jobb eller jobb av begrenset varighet, selvstendig næringsdrivende, herunder arbeidende 

familiemedlemmer), 

— sysselsatt i næringshovedområde (frivillig opplysning): 

Næringshovedområde i 

NACE Rev. 2 
Beskrivelse 

A Jordbruk, skogbruk, fiske 

B, C, D og E Produksjon, bergverksdrift og utvinning, annen industri 

F Bygge- og anleggsvirksomhet 

G, H og I Varehandel, transport, overnattings- og serveringsvirksomhet 

J Informasjon og kommunikasjon 

K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 

L Omsetning og drift av fast eiendom 

M og N Forretningsmessig tjenesteyting 

O, P og Q Offentlig administrasjon, forsvar, undervisning, helse- og sosialtjenester 

R, S, T og U Andre tjenester 

— sysselsettingssituasjon: arbeidsledige, studenter utenfor arbeidsstyrken, andre som er utenfor arbeidsstyrken 

(frivillig opplysning for andre som er utenfor arbeidsstyrken: pensjonert, førtidspensjonert eller avsluttet 

virksomhet, varig funksjonshemmet, obligatorisk militærtjeneste eller siviltjeneste, utfører oppgaver i hjemmet, på 

annen måte utenfor arbeidsstyrken), 

— yrke i samsvar med den internasjonale standard for yrkesklassifisering (ISCO-08): arbeidere, funksjonærer, IKT-

arbeidstakere, ikke-IKT-arbeidstakere, alle yrker i henhold til ISCO-08 som er kodet på tosifret nivå (frivillig 

opplysning). 

5. PERIODISITET 

Dataene skal leveres én gang for 2015.  



26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/1281 

 

6. FRISTER FOR OVERSENDING AV RESULTATER 

a) Primærdataene nevnt i artikkel 6 og vedlegg II nr. 6 til forordning (EF) nr. 808/2004, som ikke må gi mulighet for 

direkte identifisering av de berørte statistiske enhetene, skal sendes til Eurostat før 5. oktober 2015. Innen den dato skal 

alle dataene være ferdig bearbeidet, validert og godkjent. 

b) Metadataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat før 31. mai 2015. 

c) Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen 5. november 2015. 

d) Dataene og metadataene skal oversendes til Eurostat i samsvar med den utvekslingsstandard Eurostat har angitt, ved 

bruk av den sentrale dataportalen. Metadataene og kvalitetsrapporten skal leveres i den standardiserte metadata-

strukturen som Eurostat har fastsatt. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 753/2013 

av 2. august 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 607/2009 om fastsettelse av visse nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn til beskyttede 

opprinnelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, tradisjonelle betegnelser, merking og 

presentasjon av visse vinprodukter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av 

22. oktober 2007 om opprettelse av en felles markedsordning 

for landbruksvarer og om særlige bestemmelser om visse 

landbruksvarer (forordningen om en felles markeds-

ordning)(1), særlig artikkel 121 første ledd bokstav k) og m), 

sammenholdt med artikkel 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kroatia ble medlem av Den europeiske union  

1. juli 2013. 

2)  Lovgivningen om vin i som gjaldt i Kroatia før 

tiltredelsen til Unionen, inneholdt ingen bestemmelser 

om beskyttede opprinnelsesbetegnelser og beskyttede 

geografiske betegnelser eller om merking av 

vinprodukter som tilsvarer bestemmelsene i EU-retten, 

særlig dem som angis i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 607/2009(2). For at markedsdeltakere som er etablert 

i Kroatia skal kunne fortsette å selge produkter framstilt 

i samsvar med bestemmelsene som gjaldt i Kroatia før 

tiltredelsen til Unionen, må disse markedsdeltakerne få 

mulighet til å bruke opp de lagrene av vinprodukter som 

er produsert i samsvar med reglene som gjaldt før 

tiltredelse. 

3)  Før tiltredelsen til Den europeiske union 1. juli 2013 

anmodet Kroatia, i samsvar med artikkel 62 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 607/2009, om at vindruesortene 

«Alicante Bouschet», «Burgundac crni», «Burgundac 

sivi», «Burgundac bijeli», «Borgonja istarska» og 

«Frankovka» som tradisjonelt brukes i markedsføringen 

av vin produsert i Kroatia, og som inneholder eller 

består av en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller en 

beskyttet geografisk betegnelse, fortsatt kan angis på 

etikettene på kroatiske viner med beskyttet opprinnelses-

betegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse. 

Kommisjonen samtykker i at, etter en kontroll, skal 

navnet Kroatia, sammen med tiltredelsesdatoen, angis i 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 210 av 6.8.2013, 

s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2015 av 

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om 

opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 4.8.2016, 

s. 87. 

(1) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1. 

(2) EUT L 193 av 24.7.2009, s. 60. 

del A i vedlegg XV til ovennevnte forordning når det 

gjelder navnene på vindruesortene som anmodningen 

gjelder. 

4)  Kroatia har også anmodet om at vindruesortene og deres 

synonymer «Aglianico crni», «Nebbiolo», «Primitivo», 

«Rajnski rizling», «Radgonska ranina», «Sangiovese», 

«Stajerska belina», «Stajerka» og «Vermentino» som 

delvis inneholder en beskyttet opprinnelsesbetegnelse 

eller en beskyttet geografisk betegnelse som viser 

direkte til det geografiske elementet i den berørte 

beskyttede opprinnelsesbetegnelsen eller beskyttede 

geografiske betegnelsen, kan angis på etiketten på et 

kroatisk produkt med beskyttet opprinnelsesbetegnelse 

eller beskyttet geografisk betegnelse. Kommisjonen 

samtykker i at, etter en kontroll, skal navnet Kroatia, 

sammen med tiltredelsesdatoen, angis i del B i 

vedlegg XV til ovennevnte forordning når det gjelder 

navnene på vindruesortene som anmodningen gjelder. 

5)  Forordning (EF) nr. 607/2009 bør derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forvaltningskomiteen for den felles 

markedsordning for landbruksvarer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 607/2009 gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 73 skal nytt nr. 4 lyde: 

«4.  Viner som er produsert i Kroatia før 30. juni 2013, 

og som oppfyller relevante gjeldende bestemmelser i 

Kroatia før denne dato, kan omsettes inntil lagrene er 

tømt. Disse produktene kan merkes i samsvar med de 

bestemmelser som gjaldt i Kroatia 30. juni 2013.» 

2.  Vedlegg XV endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2013. 

2019/EØS/77/83 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 2. august 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



Nr. 77/1284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

VEDLEGG 

I vedlegg XV til forordning (EU) nr. 607/2009 gjøres følgende endringer: 

1.  I del A gjøres følgende endringer: 

a)  Navnet «Kroatia» tilføyes i rad 2 kolonne 4. 

b)  Etter rad 14 skal ny rad 14a lyde: 

«14a Bourgogne (FR) Borgonja istarska Kroatia» 

c)  Etter rad 15 skal ny rad 15a lyde: 

«15a Bourgogne (FR) Burgundac bijeli Kroatia» 

d)  Rad 16 utgår. 

e)  Navnet «Kroatia» tilføyes i rad 17 kolonne 4. 

f)  Navnet «Kroatia» tilføyes i rad 39 kolonne 4. 

2.  I del B gjøres følgende endringer: 

a)  Etter rad 2 skal ny rad 2a lyde: 

«2a Aglianico del Taburno (IT) Aglianico crni Kroatia» 

b)  Navnet «Kroatia» tilføyes i rad 33 kolonne 4. 

c)  Navnet «Kroatia» tilføyes i rad 37 kolonne 4. 

d)  Navnet «Kroatia» tilføyes i rad 39 kolonne 4. 

e)  Navnet «Kroatia» tilføyes i rad 45 kolonne 4. 

f)  Navnet «Kroatia» tilføyes i rad 51 kolonne 4. 

g)  Navnet «Kroatia» tilføyes i rad 52 kolonne 4. 

h)  Etter rad 52 skal ny rad 52a lyde: 

«52a Štajerska Slovenija (SV) Štajerka Kroatia» 

i)  Navnet «Kroatia» tilføyes i rad 58 kolonne 4. 

 _________  
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