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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) NR. 653/2014 

av 15. mai 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1760/2000 med hensyn til elektronisk identifikasjon av 

storfe og merking av storfekjøtt(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 43 nr. 2 og artikkel 168 nr. 4 b, 

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) Ved rådsforordning (EF) nr. 820/97(3) ble i 1997 Unionens regler for identifikasjon og sporbarhet for storfe styrket på 

bakgrunn av BSE-epidemien (bovin spongiform encefalopati) og det derav økende behovet for å spore dyrs opprinnelse 

og forflytning av dyr ved hjelp av konvensjonelle øremerker. 

2) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000(4) skal hver medlemsstat opprette et system for 

identifikasjon og registrering av storfe i samsvar med nevnte forordning. 

3) Ved forordning EF nr. 1760/2000 ble det opprettet et system for identifikasjon og registrering av storfe som omfatter 

øremerker i begge ørene på hvert dyr, edb-baserte databaser, pass til dyr og individuelle registre i hver driftsenhet. 

4) Sporing av storfekjøtt tilbake til kilden ved hjelp av identifikasjon og registrering er en forutsetning for opprinnelses-

merking i hele næringsmiddelkjeden. Disse tiltakene sikrer vern av forbrukerne og menneskers helse og styrker 

forbrukernes tillit. 

5) Forordning (EF) nr. 1760/2000, særlig identifikasjon av storfe og frivillige systemer for merking av storfekjøtt, ble 

angitt som opplysningsforpliktelser av særlig viktighet med hensyn til de byrdene de medfører for foretak i 

kommisjonsmeldingen av 22. oktober 2009 med tittelen «Handlingsplan for reduksjon av administrative byrder i Den 

europeiske union — bransjespesifikke planer for reduksjon av byrder og tiltak for 2009».  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 27.6.2014, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 233/2015 av  

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 1. 

(1) EUT C 229 av 31.7.2012, s. 144. 

(2) Europaparlamentets holdning av 2. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 6. mai 2014. 

(3) Rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april 1997 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av storfe og om merking av 

storfekjøtt og storfekjøttprodukter (EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1). 

(4) Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av 

storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 av 11.8.2000, 

s. 1). 
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6) Bruken av elektroniske identifikasjonssystemer (EID) vil kunne gjøre sporbarhetsprosessen enklere gjennom automatisk 

og mer nøyaktig avlesing og registrering i driftsenhetenes register. Den vil i tillegg muliggjøre automatisk rapportering 

om forflytninger av dyr til den edb-baserte databasen og derved gjøre sporbarhetssystemet raskere, påliteligere og mer 

nøyaktig. Bruken av elektroniske identifikasjonssystemer ville også forbedre forvaltningen av visse direkte betalinger til 

gårdbrukere. 

7) EID-systemer basert på radiofrekvensidentifikasjon er betydelig forbedret de siste ti årene. Teknologien muliggjør en 

raskere og mer nøyaktig registrering av dyrenes individuelle identitetskoder og direkte overføring til databehandlings-

systemene. Dette innebærer at tiden det tar å spore mulig angrepne dyr eller infiserte næringsmidler, blir redusert, som 

fører til at databasene blir mer pålitelige og gir økt kapasitet til å reagere raskt ved sykdomsutbrudd, noe som reduserer 

arbeidskraftkostnader, selv om det innebærer en økning av utstyrskostnader. 

8) Denne forordning er i samsvar med det faktum at EID-systemer allerede er innført i Unionen for andre dyrearter enn 

storfe, for eksempel det obligatoriske systemet som er i bruk for sauer og geiter. 

9) På bakgrunn av de teknologiske framskrittene som er gjort innenfor EID-systemer, har flere medlemsstater besluttet å ta 

i bruk EID av storfe på frivillig basis. Dette vil sannsynligvis føre til at det i de enkelte medlemsstatene og av ulike 

berørte parter vil utvikles ulike systemer. Utviklingen av ulike systemer vil kunne hindre en videre harmonisering av de 

tekniske standardene i Unionen. Det bør sikres at medlemsstatenes EID-systemer kan virke sammen, og at de er i 

samsvar med relevante ISO-standarder eller andre internasjonale tekniske standarder vedtatt av anerkjente internasjonale 

standardiseringsorganer, forutsatt at slike internasjonale standarder minst kan garantere et høyere ytelsesnivå enn ISO-

standardene. 

10) Ifølge Kommisjonens rapport av 25. januar 2005 om muligheten for å innføre EID for storfe er det konstatert at 

radiofrekvensidentifikasjon er så godt utviklet at den i praksis allerede kan tas i bruk. Ifølge rapporten er det sterkt 

ønskelig å gå over til EID av storfe i Unionen fordi det blant annet ville bidra til å redusere de administrative byrdene. 

11) I henhold til kommisjonsmeldingen av 10. september 2008 med tittelen «Handlingsplan for gjennomføringen av EUs 

dyrehelsestrategi» skal Kommisjonen forenkle opplysningskravene, for eksempel når det gjelder registre i driftsenhetene 

og pass til dyr i forbindelse med innføringen av EID-systemer. 

12) I kommisjonsmeldingen av 19. september 2007 med tittelen «En ny dyrehelsestrategi for Den europeiske union (2007-

2013) - Forebygging er bedre enn behandling» blir det foreslått å vurdere EID av storfe som en mulig forbedring av det 

eksisterende systemet for identifikasjon og registrering i Unionen, med det formål å forenkle opplysningskravene, for 

eksempel registre i driftsenhetene og pass til dyr, og det blir foreslått elektronisk utveksling av storfepass. En slik 

utveksling ville innebære innføring av EID med sanntids registrering av data. Utvekslingen ville føre til omfattende 

kostnads- og innsatsbesparelser for vedkommende myndigheter i medlemsstatene og andre berørte parter, og også 

redusere arbeidsbyrden ved overføring av data fra dyrepass til edb-baserte databaser. Denne forordning er i samsvar 

med dette initiativet. 

13) Denne forordning forventes således å bidra til at noen av de viktigste målsetningene for Unionens hovedstrategier, 

herunder Europa 2020-strategien for smart, bærekraftig vekst for alle, oppnås ved at økonomisk vekst, utjevning og 

konkurranseevne øker. 

14) Enkelte tredjestater har allerede fastsatt regler som muliggjør avansert EID-teknologi. Unionen bør fastsette lignende 

regler for å lette handel og øke sektorens konkurranseevne.  
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15) På bakgrunn av den teknologiske utviklingen av nye typer elektroniske identifikatorer er det hensiktsmessig å utvide 

området for identifikasjonsmerkene omhandlet i forordning (EF) nr. 1760/2000, slik at det blir mulig å bruke 

elektroniske identifikatorer som offisielle identifikasjonsmerker. Ettersom innføringen av tilsvarende bestemmelser 

medfører betydelige investeringer, er det nødvendig å tillate en overgangsperiode på fem år for å gi medlemsstatene 

tilstrekkelig tid til forberedelse. I overgangsperioden vil konvensjonelle øremerker fortsatt være de eneste offisielle 

identifikasjonsmerkene for storfe. 

16) Innføring av obligatorisk EID i hele Unionen kan innebære negative økonomiske konsekvenser for visse 

næringsdrivende. Det er derfor hensiktsmessig at det er frivillig for driftsansvarlige å bruke merkingen når EID blir 

anerkjent som offisiell identifikasjonsmerking. Ved en slik frivillig ordning vil driftsansvarlige som vil kunne ha 

økonomisk fordel av EID, velge denne, samtidig bør det være mulig for andre driftsansvarlige fortsatt å identifisere sine 

dyr med to konvensjonelle øremerker. 

17) Medlemsstatene har svært ulike driftsformer, landbrukspraksis og bransjeorganisasjoner. Medlemsstatene bør derfor 

tillates å gjøre EID obligatorisk på sitt territorium først når de finner det hensiktsmessig etter å ha vurdert alle disse 

faktorene, herunder konsekvensene for småbrukere, og etter samråd med organisasjoner som representerer 

storfesektoren. Ved handel med dyr innenfor Unionen bør forpliktelsen til elektronisk å identifisere storfe hvile på 

medlemsstaten som har innført obligatorisk bruk av EID på sitt territorium. Dette bør ikke innebære at denne 

medlemsstaten er forpliktet til på nytt å identifisere dyr som allerede er elektronisk identifisert i avsendermedlemsstaten. 

18) Dyr og kjøtt som kommer inn i Unionen fra tredjestater, bør være underlagt krav om identifikasjon og sporbarhet som 

sikrer tilsvarende vernenivå. 

19) Levende dyr som importeres til Unionen fra tredjestater, bør ved ankomst underlegges de samme krav om identifikasjon 

som gjelder for dyr som er født i Unionen. 

20) De to offisielle identifikasjonsmerkene som tildeles et enkelt dyr, bør ha samme identifikasjonskode. I den innledende 

fasen med tilpasning til bruk av elektroniske identifikatorer som offisielle identifikasjonsmerker, kan det imidlertid ikke 

utelukkes at tekniske begrensninger ved oppbyggingen av et dyrs opprinnelige identifikasjonskode i visse tilfeller er til 

hinder for at den samme koden kan reproduseres i en elektronisk identifikator. Dette kan være tilfelle dersom tegnene 

som utgjør dyrets opprinnelige identifikasjonskode, er til hinder for at koden kan konverteres til et elektronisk format. 

Særlige unntak bør derfor fastsettes for en overgangsperiode, slik at elektroniske identifikatorer kan anvendes også på 

disse dyrene, forutsatt at full sporbarhet sikres og det enkelte dyr og driftsenheten det ble født på, kan identifiseres. 

21) I henhold til forordning (EF) nr. 1760/2000 skal vedkommende myndighet utstede et pass for hvert dyr som skal 

identifiseres i samsvar med nevnte forordning. Dette medfører en betydelig administrativ byrde for medlemsstatene. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene er i henhold til artikkel 14 og 18 i rådsdirektiv 64/432/EØF(1) forpliktet 

til å opprette en edb-basert database. Ettersom disse databasene skulle være fullt operative fra 31. desember 1999, bør de 

i tilstrekkelig grad kunne sikre sporbarheten ved innenlands forflytning av storfe. Pass bør derfor utstedes bare for dyr 

beregnet på handel innenfor Unionen. Denne forordning bør imidlertid ikke være til hinder for nasjonale bestemmelser 

om utstedelse av pass til dyr som ikke er beregnet på handel innenfor Unionen. 

22) BOVEKS, pilotprosjektet for utvekslingen av storfepass mellom medlemsstatene, ble iverksatt av Kommisjonen for å 

lette utvekslingen av data mellom medlemsstatene og samtidig sikre dyrenes sporbarhet ved forflytning innenfor 

  

(1) 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. 1977/64). 
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Unionen. Så snart utvekslingen av data mellom nasjonale edb-baserte databaser er i full drift, bør ikke kravet om å 

utstede dyrepass i papirform ved forflytning av dyr innenfor Unionen lenger få anvendelse. Dette burde bidra til å 

redusere den administrativ byrden for medlemsstatene og markedsdeltakerne. 

23) I avdeling II avsnitt II av forordning (EF) nr. 1760/2000 fastsettes regler for et frivillig system for merking av storfekjøtt 

der visse merkingsspesifikasjoner skal godkjennes av vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten. Den 

administrative byrden og kostnadene anvendelsen av systemet medfører for medlemsstatene og markedsdeltakere, står 

ikke i forhold til fordelene ved systemet. Ettersom nye regler har trådt i kraft etter at nevnte forordning ble vedtatt, har 

særlige regler for frivillige merkingssystemer blitt overflødige og bør derfor utgå. Dette skal likevel ikke innskrenke de 

næringsdrivendes rett til å informere forbrukerne om kjøttets egenskaper ved frivillig merking, og forbrukernes rett til å 

motta kontrollerbare opplysninger. Som for alle andre typer kjøtt skal derfor næringsmiddelopplysninger om storfekjøtt 

som omfatter mer enn den obligatoriske merkingen, overholde gjeldende gjennomgående regelverk, herunder 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(1). 

24) For å hindre risikoen for bedrageri i forbindelse med merking av kjøtt og for å beskytte europeiske forbrukere, bør 

relevante kontroller og sanksjoner ha en tilstrekkelig avskrekkende virkning. 

25) I samsvar med forordning (EU) nr. 1169/2011 framla Kommisjonen en rapport for Europaparlamentet og Rådet om den 

obligatoriske angivelsen av opprinnelsesstat eller opphavssted for kjøtt som brukes som ingrediens. Rapporten skulle 

eventuelt ledsages av et lovforslag med henblikk på å sikre innsyn i hele kjøttkjeden og bedre å informere europeiske 

forbrukere. På bakgrunn av de nyeste problemene knyttet til merkingen av kjøttprodukter som har påvirket 

næringsmiddelkjedens virkemåte, forventet Europaparlamentet og Rådet at rapporten ville bli vedtatt så tidlig som 

mulig i andre halvår av 2013, og den ble endelig vedtatt 17. desember 2013. 

26) Som følge av Lisboa-traktatens ikrafttredelse bør myndigheten som ble gitt Kommisjonen i henhold til forordning (EF) 

nr. 1760/2000, tilpasses artikkel 290 og 291 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). 

27) For å sikre at reglene som er nødvendige for at identifikasjon og registrering av samt sporbarhet for storfe og storfekjøtt 

virker, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 TEUV delegeres til Kommisjonen når det 

gjelder kravene til alternativ identifikasjonsmerking av storfe, de særlige omstendigheter under hvilke medlemsstatene 

kan forlenge fristen for anbringelse av identifikasjonsmerker, data som skal utveksles mellom medlemsstatenes edb-

baserte databaser, fristen for visse rapporteringsplikter, kravene til identifikasjonsmerkene, oppføringen av 

identifikasjonsmerker på listen angitt i vedlegg I, reglene for hvilke opplysninger fra den edb-baserte databasen som 

skal angis i dyrepasset og i hver enkelt driftsenhets register, identifikasjon og registrering av forflytning av storfe til 

årstidsbestemt beite, herunder beiteskifte, regler for merking av visse produkter, som bør tilsvare reglene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1760/2000, merkingsbestemmelsene når det gjelder forenklet angivelse av opprinnelse i de tilfellene 

et dyr oppholder seg svært kort tid i medlemsstaten eller tredjestaten der det er født eller blir slaktet, samt definisjonene 

og kravene som gjelder betegnelser eller kategorier av betegnelser som skal brukes ved merking av ferdigpakket ferskt 

og fryst storfekjøtt og kalvekjøtt. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 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.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, om endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, 

rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 

2002/67/EF og 2008/5/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18). 
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28) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 1760/2000 når det gjelder registrering av 

driftsenheter som benytter alternativ identifikasjonsmerking, tekniske egenskaper og detaljerte ordninger for utveksling 

av data mellom medlemsstatenes edb-baserte databaser, konstatering av at datautvekslingssystemet er fullt operativt, 

identifikasjonsmerkenes format og utforming, tekniske prosedyrer og standarder for innføring av EID, regler for 

oppbyggingen av identifikasjonskoden samt bestemte dyregruppers største størrelse og sammensetning, bør 

Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

29) Gjennomføringen av denne forordning bør overvåkes. Senest fem år etter at denne forordning har trådt i kraft når det 

gjelder bestemmelsene om frivilling merking av storfekjøtt, og ni år når det gjelder bestemmelsene om EID, bør derfor 

Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet to rapporter om både gjennomføringen av denne forordning 

og de tekniske og økonomiske mulighetene for å innføre obligatorisk EID i hele Unionen. Om nødvendig bør rapportene 

ledsages av passende forslag til nytt regelverk. 

30) Forordning (EF) nr. 1760/2000 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1760/2000 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 utgår nr. 2 annet punktum. 

2)  I artikkel 2 skal første strekpunkt lyde: 

«— «dyr» storfe i henhold til artikkel 2 nr. 2 bokstav b) og c) i direktiv 64/432/EØF, herunder dyr som deltar på kultur- 

eller sportsarrangementer,» 

3)  I artikkel 3 første ledd skal bokstav a) lyde: 

«a)  identifikasjonsmerker for identifikasjon av det enkelte dyr,» 

4)  Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Forpliktelse til identifikasjon av dyr 

1.  Alle dyr i en driftsenhet skal identifiseres med minst to identifikasjonsmerker som er oppført på listen i vedlegg I og 

er i samsvar med bestemmelsene som er vedtatt i henhold til nr. 3 og er godkjent av vedkommende myndighet. Minst ett av 

identifikasjonsmerkene skal være synlig og ha en synlig identifikasjonskode. 

Første ledd får ikke anvendelse på dyr som er født før januar 1998 og som ikke er beregnet på handel innenfor Unionen. 

Disse dyrene skal ha minst ett identifikasjonsmerke.  

  

(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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For å sikre tilpasningen til den tekniske utvikling skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 22b om oppføring av identifikasjonsmerker på listen angitt i vedlegg I samtidig som deres samvirkingsevne 

sikres. 

Identifikasjonsmerkene skal tildeles driftsenheten og fordeles og anbringes på dyrene på en måte som fastsettes av 

vedkommende myndighet. 

De to identifikasjonsmerkene, som er godkjente i samsvar med delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i 

henhold til nr. 3 og dette ledd, og som er anbrakt på et dyr, skal ha den samme entydige identifikasjonskode som, sammen 

med registreringen av dyrene, gjør det mulig å identifisere det enkelte dyr og driftsenheten der det ble født. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende medlemsstat, i de tilfellene der tegnene som utgjør dyrets identifikasjons-

kode, gjør det mulig å anbringe en elektronisk identifikator med samme entydige identifikasjonskode, under oppsyn av 

vedkommende myndighet, tillate at det andre identifikasjonsmerket har en annen kode, forutsatt at: 

a)  dyret er født før datoen for ikrafttredelse av gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 3 bokstav c) annet ledd, 

b)  full sporbarhet er sikret, 

c)  identifikasjon av det enkelte dyr, herunder driftsenheten der det er født, er mulig, og 

d)  dyret ikke er beregnet på handel innenfor Unionen. 

3.  For å sikre tilstrekkelig sporbarhet og tilpasning til den tekniske utvikling og sikre at identifikasjonssystemet virker 

optimalt, skal Kommisjonen vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22b når det gjelder kravene til identifi-

kasjonsmerker fastsatt i vedlegg I samt de overgangstiltak som er nødvendige for innføringen av et bestemt 

identifikasjonsmerke. 

På grunnlag av relevante ISO-standarder eller andre internasjonale tekniske standarder vedtatt av anerkjente internasjonale 

standardiseringsorganer, forutsatt at slike internasjonale standarder minst kan garantere et høyere nivå for ytelse og 

pålitelighet enn ISO-standardene, skal Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter fastsette nødvendige regler for: 

a)  identifikasjonsmerkenes format og utforming, 

b)  tekniske prosedyrer for elektronisk identifikasjon av storfe og 

c)  oppbyggingen av identifikasjonskoden. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 23 nr. 2. 

4.  Medlemsstatene skal fra 18. juli 2019 sørge for at de har til rådighet infrastrukturen som er nødvendig for å 

identifisere dyr på bakgrunn av en elektronisk identifikator som offisielt identifikasjonsmerke i samsvar med denne 

forordning.  
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Medlemsstatene kan fra 18. juli 2019 innføre nasjonale bestemmelser som gjør bruk av en elektronisk identifikator som ett 

av de to identifikasjonsmerkene fastsatt i nr. 1 obligatorisk. 

Medlemsstater som benytter seg av muligheten i henhold til annet ledd, skal oversende Kommisjonen teksten til disse 

nasjonale bestemmelsene og gjøre opplysningene tilgjengelige på internett. Kommisjonen skal bistå medlemsstatene med å 

gjøre disse opplysningene tilgjengelige for allmennheten ved å legge ut lenker til medlemsstatenes relevante nettsteder på 

sitt eget nettsted. 

5.  Som unntak fra nr. 1 kan storfe beregnet på kulturelle eller sportslige arrangementer med unntak av messer og 

utstillinger, identifiseres med alternative identifikasjonsmerker av tilsvarende identifikasjonsstandard som den fastsatt i 

nr. 1. 

Driftsenheter som bruker alternativ identifikasjonsmerking som nevnt i første ledd, skal registreres i den edb-baserte 

databasen som fastsatt i artikkel 5. 

Kommisjonen skal ved gjennomføringsrettsakter fastsette nødvendige regler for slik registrering. Slike gjennomførings-

rettsakter skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 23 nr. 2. 

For å sikre sporbarhet basert på en identifikasjonsstandard tilsvarende den fastsatt i nr. 1, skal Kommisjonen gis myndighet 

til å vedta delegerte rettsakter i henhold til artikkel 22b om kravene til alternative identifikasjonsmerker nevnt i første ledd, 

herunder de overgangstiltak som er nødvendige for innføringen. 

Kommisjonen kan ved gjennomføringsrettsakter fastsette regler for formatet til og utformingen av de alternative 

identifikasjonsmerkene nevnt i første ledd, herunder overgangstiltak som er nødvendige for innføringen. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 23 nr. 2. 

6.  Medlemsstatene skal oversende hverandre og Kommisjonen en modell for identifikasjonsmerkene som benyttes på 

deres territorium. De skal gjøre opplysningene tilgjengelige på internett. Kommisjonen skal bistå medlemsstatene med å 

gjøre disse opplysningene tilgjengelige for allmennheten ved å legge ut lenker på sitt eget nettsted til medlemsstatenes 

relevante nettsteder.» 

5)  Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 4a 

Frist for anbringelse av identifikasjonsmerker 

1.  Identifikasjonsmerkene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 skal anbringes på dyret innen utløpet av en frist som fastsettes av 

medlemsstaten der dyret er født. Fristen skal regnes fra dyrets fødselsdato og skal ikke overstige 20 dager. 

Som unntak fra første ledd kan fristen for anbringelse av det andre identifikasjonsmerket forlenges til 60 dager fra dyrets 

fødselsdato med begrunnelse i dyrenes fysiologiske utvikling. 

Et dyr kan ikke forlate driftsenheten der det ble født før de to identifikasjonsmerkene er blitt anbrakt.  
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2.  For å muliggjøre anbringelse av identifikasjonsmerker under særlige omstendigheter som innebærer praktiske 

vansker, skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22b for å fastsette under 

hvilke særlige omstendigheter medlemsstatene kan forlenge fristene for anbringelse av identifikasjonsmerker som fastsatt i 

nr. 1 første og annet ledd. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen hver gang de gjør bruk av denne muligheten. 

Artikkel 4b 

Identifisering av dyr fra tredjestater 

1.  Ethvert dyr som er gjenstand for veterinærkontroll i henhold til direktiv 91/496/EØF, og som innføres til Unionen fra 

en tredjestat og er beregnet for en mottakerenhet på Unionens territorium, skal identifiseres ved mottakerenheten ved hjelp 

av identifikasjonsmerkene omhandlet i artikkel 4 nr. 1. 

Den opprinnelige identifikasjonen som er anbrakt på dyret i tredjestaten dyret kommer fra, skal registreres i den edb-baserte 

databasen fastsatt i artikkel 5 sammen med identifikasjonsmerkets entydige identifikasjonskode som mottakermedlems-

staten har tildelt dyret. 

Første ledd får ikke anvendelse på dyr som er beregnet direkte for et slakteri som ligger i en medlemsstat, under 

forutsetning av at dyrene blir slaktet innen 20 dager etter disse veterinærkontrollene i henhold til direktiv 91/496/EØF. 

2.  Identifikasjonsmerkene til dyr nevnt i artikkel 4 nr. 1 skal anbringes innen utløpet av en frist fastsatt av medlems-

staten der mottakerenheten ligger. Denne fristen skal ikke være lenger enn 20 dager fra veterinærkontrollene nevnt i nr. 1. 

Som unntak fra første ledd kan fristen for anbringelse av det andre identifikasjonsmerket forlenges til 60 dager fra dyrets 

fødselsdato med begrunnelse i dyrenes fysiologiske utvikling. 

De to identifikasjonsmerkene nevnt i artikkel 4 nr. 1 første ledd skal i alle tilfeller anbringes på dyrene før det forlater 

mottakerenheten. 

3.  Dersom mottakerenheten ligger i en medlemsstat som har innført nasjonale bestemmelser i henhold til artikkel 4 nr. 4 

annet ledd med henblikk på å gjøre bruk av en elektronisk identifikator obligatorisk, skal dyrene identifiseres ved hjelp av 

den elektroniske identifikatoren i mottakerenheten i Unionen innenfor en frist fastsatt av mottakermedlemsstaten. Denne 

fristen skal ikke være lenger enn 20 dager fra veterinærkontrollene nevnt i nr. 1. 

Som unntak fra første ledd kan fristen for anbringelse av det andre identifikasjonsmerket forlenges til 60 dager fra dyrets 

fødselsdato med begrunnelse i dyrenes fysiologiske utvikling. 

Den elektroniske identifikatoren skal i alle tilfeller anbringes på dyret før det forlater mottakerenheten. 

Artikkel 4c 

Identifisering av dyr som flyttes fra en medlemsstat til en annen 

1.  Dyr som flyttes fra en medlemsstat til en annen, skal beholde de opprinnelige identifikasjonsmerkene som ble anbrakt 

på dem i samsvar med artikkel 4 nr. 1.  
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Som unntak fra første ledd kan imidlertid vedkommende myndighet i mottakermedlemsstaten fra 18. juli 2019 tillate: 

a)  at et av identifikasjonsmerkene erstattes av en elektronisk identifikator uten at dyrets opprinnelige entydige 

identifikasjonskode endres, 

b)  at begge identifikasjonsmerkene erstattes av to nye identifikasjonsmerker som begge skal ha samme nye entydige 

identifikasjonskode. Dette unntaket kan anvendes i opptil fem år etter 18. juli 2019 dersom tegnene som utgjør 

identifikasjonskoden til dyrets konvensjonelle øremerke, ikke tillater anbringelse av en elektronisk identifikator med 

samme entydige identifikasjonskode, og under forutsetning av at dyret er født før ikrafttredelsen av gjennomførings-

rettsaktene nevnt i artikkel 4 nr. 3 annet ledd bokstav c). 

2.  Dersom mottakerenheten ligger i en medlemsstat som har innført nasjonale bestemmelser med henblikk på å gjøre 

bruk av en elektronisk identifikator obligatorisk, skal dyrene identifiseres ved hjelp av den elektroniske identifikatoren 

senest i mottakerenheten innenfor en frist fastsatt av medlemsstaten der mottakerenheten ligger. Fristen skal ikke overstige 

20 dager fra den dato dyrene ankommer mottakerenheten. 

Som unntak fra første ledd kan fristen for anbringelse av det andre identifikasjonsmerket forlenges til 60 dager fra dyrets 

fødselsdato med begrunnelse i dyrenes fysiologiske utvikling. 

Den elektroniske identifikatoren skal i alle tilfeller anbringes på dyret før det forlater mottakerenheten. 

Første ledd får imidlertid ikke anvendelse på dyr som er beregnet direkte for et slakteri som ligger i en medlemsstat som har 

innført nasjonale bestemmelser med henblikk på å gjøre bruk av en elektronisk identifikator obligatorisk. 

Artikkel 4d 

Fjerning, endring eller utskifting av identifikasjonsmerker 

Identifikasjonsmerker skal ikke fjernes, endres eller skiftes ut uten tillatelse fra vedkommende myndighet. Slik tillatelse 

kan gis bare dersom fjerning, endring eller utskifting ikke hindrer dyrets sporbarhet og dersom det er mulig å identifisere 

det enkelte dyr og driftsenheten der det ble født. 

Enhver utskifting av en identifikasjonskode skal registreres i den edb-baserte databasen omhandlet i artikkel 5 sammen med 

den entydige identifikasjonskoden til dyrets opprinnelige identifikasjonsmerke.» 

6)  Artikkel 5 skal lyde: 

«Artikkel 5 

Vedkommende myndighet i medlemsstatene skal opprette en edb-basert database i samsvar med artikkel 14 og 18 i direktiv 

64/432/EØF. 

Medlemsstatene kan utveksle elektroniske data mellom sine edb-baserte databaser fra den dagen Kommisjonen fastslår at 

datautvekslingssystemet er fullt funksjonsdyktig. For å beskytte dyreholderens interesser skal utvekslingen gjøres på en slik 

måte at datasikring garanteres og enhver form for misbruk hindres.  
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For å sikre den elektroniske utvekslingen av opplysninger mellom medlemsstatene skal Kommisjonen vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 22b for å fastsette regler for opplysningene som skal utveksles mellom medlemsstatenes 

edb-baserte databaser. 

Kommisjonen skal ved gjennomføringsrettsakter fastsette de tekniske vilkår og nærmere regler for utvekslingen og fastslå 

at datautvekslingssystemet er fullt funksjonsdyktig. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 23 nr. 2.» 

7)  Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

1.  Dersom en medlemsstat ikke utveksler elektroniske opplysninger med andre medlemsstater innenfor rammen av 

datautvekslingssystemet nevnt i artikkel 5, gjelder følgende: 

a)  medlemsstatens vedkommende myndighet skal, for hvert dyr som er beregnet på handel innenfor Unionen, utstede et 

pass på bakgrunn av opplysningene i medlemsstatens edb-baserte database. 

b)  ethvert dyr som har fått utstedt et pass, skal ledsages av dette passet når dyret flyttes fra en medlemsstat til en annen. 

c)  når dyret ankommer mottakerenheten, skal passet som ledsager dyret, leveres til vedkommende myndighet i 

medlemsstaten der mottakerenheten ligger. 

2.  For å gjøre det mulig å spore forflytninger av dyr tilbake til opprinnelsesenheten i en medlemsstat, skal Kommisjonen 

gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22b for å fastsette regler for hvilke opplysninger fra 

den edb-baserte databasen som skal inkluderes i dyrets pass, herunder de overgangstiltak som er nødvendige for 

innføringen av dem.» 

8)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 6a 

Denne forordning er ikke til hinder for at en medlemsstat har nasjonale bestemmelser om utstedelse av pass til dyr som ikke 

er beregnet på handel innenfor Unionen.» 

9)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Annet strekpunkt skal lyde: 

«—  rapportere til vedkommende myndighet alle forflytninger til og fra driftsenheten samt alle dyr som fødes og 

dør i driftsenheten sammen med datoene for disse hendelsene innen en frist som fastsettes av vedkommende 

medlemsstat; fristen skal være på minst tre og ikke mer enn sju dager etter en slik hendelse; medlemsstatene 

kan anmode Kommisjonen om å forlenge fristen på sju dager.»  
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ii)  Nytt ledd skal lyde: 

 «For å ta hensyn til praktiske vanskeligheter i unntakstilfeller skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22b for å fastsette under hvilke særlige omstendigheter medlemsstatene 

kan forlenge fristen på sju dager som omhandlet i første ledd annet strekpunkt samt fristens maksimale forlengelse, 

som ikke skal være mer enn 14 dager etter fristen på sju dager nevnt i første ledd annet strekpunkt.» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

 «2.  For å sikre hensiktsmessig og effektiv sporbarhet av storfe som settes på årstidsbestemt beite, skal Kommisjonen 

gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22b når det gjelder medlemsstater eller deler av 

medlemsstater der særlige regler for årstidsbestemt beite skal gjelde, herunder frister, særlige forpliktelser for 

dyreholderne og regler for registrering av driftsenhetene og av forflytninger av slikt storfe, herunder de overgangstiltak 

som er nødvendige for innføringen av dem.» 

c)  Nye numre skal lyde: 

 «5.  Som unntak fra nr. 4 skal det være valgfritt å føre et register for dyreholdere som: 

a)  har tilgang til den edb-baserte databasen omhandlet i artikkel 5 og som allerede inneholder de opplysningene som 

skal være med i registeret, og 

b)  registrerer ajourførte opplysninger eller får dem registrert direkte i den edb-baserte databasen omhandlet i artikkel 

5. 

 6.  For å sikre at opplysningene som føres i registeret omhandlet i denne artikkel, er nøyaktige og pålitelige, skal 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22b for å fastsette de nødvendige 

regler for disse opplysningene, herunder de overgangstiltak som er nødvendige for innføringen av dem.» 

10)  Artikkel 8 utgår. 

11)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 9a 

Opplæring 

Medlemsstatene skal sikre at enhver som er ansvarlig for å identifisere og registrere dyr, har fått retningslinjer for og 

veiledning i bruk av bestemmelsene i denne forordning og om de delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter som er 

vedtatt av Kommisjonen i henhold til denne forordning. 

Ved endring av bestemmelsene skal tilsvarende opplysninger gjøres tilgjengelig for personene nevnt i første ledd. 

Medlemsstatene skal sikre at hensiktsmessig opplæring er tilgjengelig. 

Kommisjonen skal fremme utveksling av beste praksis for å bedre kvaliteten på informasjon og opplæring i hele Unionen.»  
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12)  Artikkel 10 utgår. 

13)  Artikkel 12 skal lyde: 

«Artikkel 12 

I denne avdeling menes med: 

1) «storfekjøtt» alle produkter som hører under KN-kode 0201, 0202, 02061095 og 02062991, 

2) «merking» det å sette etikett på ett eller flere kjøttstykker eller deres emballasje, eller når det gjelder ikke-

ferdigpakkede produkter, informasjon i skriftlig og synlig form til forbrukeren på salgsstedet, 

3) «organisasjon» en gruppe næringsdrivende fra samme eller forskjellige deler av storfekjøttbransjen, 

4) «kvernet kjøtt» utbeinet kjøtt som er kvernet og inneholder mindre enn 1 % salt, og som hører under KN-kode 0201, 

0202, 02061095 og 02062991, 

5) «avskjær» små kjøttstykker ansett som egnet for konsum, utelukkende framstilt ved renskjæring etter utbeining av 

skrotter og/eller nedskjæring av kjøtt, 

6) «nedskåret kjøtt» kjøtt som er skåret i terninger, skiver eller andre enkeltdeler som ikke krever ytterligere oppdeling 

innen det kjøpes av sluttforbrukeren som direkte kan ta det i bruk. Denne definisjonen omfatter ikke kvernet kjøtt og 

avskjær.» 

14)  I artikkel 13 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 og 4 utgår. 

b)  I nr. 5 skal innledende punktum i bokstav a) lyde: 

«a)  Næringsdrivende og organisasjoner skal også angi på etikettene:» 

c)  Nytt nummer skal lyde: 

«6.  For å unngå unødvendig gjentakelse av opplysninger på storfekjøttets etikett om i hvilke medlemsstater eller 

tredjestater oppdrett har funnet sted, skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 22b om forenklet angivelse dersom dyret bare har oppholdt seg svært kort tid i medlemsstaten eller tredjestaten 

det ble født eller slaktet. 

Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta regler for øvre grense for størrelse og for hvilken 

sammensetning gruppen av dyr nevnt i nr. 1 og nr. 2 bokstav a) kan ha, og samtidig ta hensyn til begrensninger når det 

gjelder ensartetheten til gruppene av dyr som det nedskårede kjøttet og avskjæret kommer fra. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 23 nr. 2.»  
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15)  I artikkel 14 skal fjerde ledd lyde: 

 «For å sikre samsvar med de overgripende bestemmelsene om merking i dette avsnitt skal Kommisjonen gis myndighet til å 

vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22b for å fastsette regler, basert på erfaringen med kvernet kjøtt, 

tilsvarende reglene i de tre første leddene i denne artikkel, for avskjær og nedskåret kjøtt.» 

16)  Artikkel 15 skal lyde: 

«Artikkel 15 

Obligatorisk merking av storfekjøtt fra tredjestater 

Som unntak fra artikkel 13 skal alt storfekjøtt som er importert til Unionen, og som ikke alle de opplysninger som er fastsatt 

i artikkel 13, foreligger for, merkes med angivelsen: 

«Opprinnelse: utenfor EU» og «Slaktet i: (tredjestatens navn)».» 

17)  Fra 13. desember 2014 skal 

a)  overskriften til avdeling II avsnitt II lyde «Frivillig merking», 

b)  artikkel 16, 17 og 18 utgå, og 

c)  ny artikkel i avdeling II avsnitt II lyde: 

«Artikkel 15a 

Alminnelige regler 

Andre næringsmiddelopplysninger enn dem nevnt i artikkel 13, 14 og 15 som næringsdrivende eller organisasjoner som 

markedsfører storfekjøtt, frivillig tilføyer merkingen, skal være objektive, kunne kontrolleres av vedkommende 

myndigheter og kunne forstås av forbrukerne. 

Disse opplysningene skal oppfylle kravene til de overgripende bestemmelsene om merking og særlig 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(*). 

Dersom næringsdrivende eller organisasjoner som markedsfører storfekjøtt, ikke overholder forpliktelsene nevnt i 

første og annet ledd, skal vedkommende myndighet anvende egnede sanksjoner som fastsatt i artikkel 22. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22b om definisjoner av og 

kravene til betegnelser eller kategorier av betegnelser som skal brukes ved merking av ferdigpakket ferskt og fryst 

storfekjøtt og kalvekjøtt.» 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til 

forbrukerne, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om 

oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og kommisjons-

forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18).  
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18)  Artikkel 19, 20 og 21 utgår. 

19)  Artikkel 22 skal lyde: 

«Artikkel 22 

1.  Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å sikre at bestemmelsene i denne forordning overholdes. 

Kontrollene som er fastsatt, skal ikke berøre kontroller som Kommisjonen kan foreta i henhold til artikkel 9 i forordning 

(EF, Euratom) nr. 2988/95. 

Eventuelle sanksjoner som medlemsstaten pålegger dyreholdere, næringsdrivende eller organisasjoner som markedsfører 

storfekjøtt, skal være virkningsfulle, virke avskrekkende og stå i forhold til overtredelsen. 

Vedkommende myndighet skal hvert år utføre et minste antall offentlige kontroller av identifikasjon og registrering av dyr, 

som skal omfatte minst 3 % av driftsenhetene. 

Vedkommende myndighet skal umiddelbart øke minste antall offentlige kontroller nevnt i annet ledd dersom det fastslås at 

bestemmelsene om identifikasjon og registrering ikke er overholdt. 

De driftsenhetene som skal kontrolleres av vedkommende myndighet, skal velges ut på grunnlag av en risikoanalyse. 

Hver medlemsstat skal innen 31. august hvert år oversende en rapport til Kommisjonen om gjennomføringen av de 

offentlige kontrollene i det foregående år. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 skal vedkommende myndighet ilegge dyreholderen følgende administrative sanksjoner: 

a)  dersom ett eller flere dyr i en driftsenhet ikke oppfyller noen av bestemmelsene fastsatt i avdeling I, begrenses 

forflytning av alle dyr til eller fra denne dyreholderens driftsenhet, 

b)  forflytning av dyr som ikke fullt ut oppfyller kravene til identifikasjon og registrering fastsatt i avdeling I, skal 

begrenses umiddelbart til kravene er oppfylt, 

c)  dersom kravene til identifikasjon og registrering fastsatt i avdeling I bare delvis er oppfylt for mer enn 20 % av dyrene i 

en driftsenhet, begrenses umiddelbart forflytning av alle dyr i driftsenheten; for driftsenheter med høyst ti dyr, skal 

tiltaket iverksettes bare dersom mer enn to dyr ikke er identifisert i samsvar med kravene fastsatt i avdeling I, 

d)  dersom en dyreholder ikke kan bevise et dyrs identifikasjon og sporbarhet, og der det er aktuelt på grunnlag av en 

vurdering av risikoen for dyrehelsen og næringsmiddeltrygghet, skal dyret destrueres uten at det ytes erstatning,  
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e)  dersom en dyreholder unnlater å rapportere til vedkommende myndighet forflytning av et dyr til og fra egen driftsenhet 

i samsvar med artikkel 7 nr. 1, skal vedkommende myndighet begrense forflytningen av dyr til eller fra denne 

driftsenheten, 

f)  dersom en dyreholder unnlater å rapportere til vedkommende myndighet om et dyrs fødsel eller død i samsvar med 

artikkel 7 nr. 1 annet strekpunkt, skal vedkommende myndighet begrense forflytningen av dyr til eller fra denne 

driftsenheten, 

g)  dersom en dyreholder vedvarende unnlater å betale kostnadene nevnt i artikkel 9, kan medlemsstatene begrense 

forflytningen av dyr til eller fra dyreholderens driftsenhet. 

3.  Uten hensyn til nr. 1 skal medlemsstatene, når det er aktuelt og i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet, kreve at 

storfekjøtt fjernes fra markedet dersom næringsdrivende og organisasjoner som markedsfører storfekjøtt, har merket kjøttet 

uten å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avdeling II. I tillegg til sanksjonene nevnt i nr. 1 kan medlemsstatene, 

a)  dersom det berørte kjøttet oppfyller de relevante veterinær- og hygienereglene, tillate at dette storfekjøttet 

i)  bringes i omsetning etter å ha blitt riktig merket i samsvar med Unionens krav, eller 

ii)  sendes direkte til foredling til andre produkter enn dem oppført i artikkel 12 første strekpunkt, 

b)  pålegge midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av godkjenningen av vedkommende næringsdrivende og 

organisasjoner. 

4.  Sakkyndige fra Kommisjonen skal, i samarbeid med vedkommende myndigheter, 

a)  kontrollere at medlemsstatene oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, 

b)  foreta kontroll på stedet for å sikre at kontrollene utføres i samsvar med denne forordning. 

5.  En medlemsstat på hvis territorium det foretas kontroll på stedet, skal gi Kommisjonens sakkyndige all bistand de 

trenger under utførelsen av deres oppgaver. Kontrollresultatene skal drøftes med vedkommende myndighet i den berørte 

medlemsstat før endelig rapport blir utarbeidet og utsendt. Denne rapporten skal, der det er aktuelt, inneholde anbefalinger 

til medlemsstatene om hvordan de bedre kan overholde denne forordning.» 

20)  Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 22a 

Vedkommende myndigheter 

Medlemsstatene skal utpeke vedkommende myndighet eller myndigheter som er ansvarlig for å sikre at denne forordning 

og enhver rettsakt som vedtas av Kommisjonen på grunnlag av den, overholdes. 

De skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om hvem disse myndighetene er.  
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Artikkel 22b 

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 i henhold til artikkel 4 nr. 1, 3 og 5, artikkel 4a nr. 2, artikkel 5, artikkel 6 

nr. 2, artikkel 7 nr. 1, 2 og 6, artikkel 13 nr. 6, artikkel 14 nr. 4 og artikkel 15a gis Kommisjonen for en periode på fem år 

fra 17. juli 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av 

femårsperioden. Delegeringen av myndighet skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 4 nr. 1, 3 og 5, artikkel 4a nr. 2, artikkel 5, artikkel 6 nr. 2, artikkel 7 

nr. 1, 2 og 6, artikkel 13 nr. 6, artikkel 14 nr. 4 og artikkel 15a kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å 

gjelde. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den 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 4 nr. 1, 3 og 5, artikkel 4a nr. 2, artikkel 5, artikkel 6 nr. 2, artikkel 7 

nr. 1, 2 og 6, artikkel 13 nr. 6, artikkel 14 nr. 4 og artikkel 15a trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har gjort innsigelse innen en frist på to måneder fra den dagen Europaparlamentet og Rådet ble underrettet om 

rettsakten, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før 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.» 

21)  Artikkel 23 skal lyde: 

«Artikkel 23 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal i forbindelse med gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 3 og 5, artikkel 5 

og artikkel 13 nr. 6 bistås av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved artikkel 58 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(*). 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(**). 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteens uttalelse skal innhentes ved skriftlig prosedyre, skal prosedyren avsluttes uten resultat dersom 

komitélederen beslutter det eller et simpelt flertall av komitémedlemmene anmoder om det innen fristen for å avgi 

uttalelse.» 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og 

krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om 

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

(**) 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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22)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 23a 

Rapport og utvikling av regelverk 

Ikke senere enn: 

— 18. juli 2019 for bestemmelser om frivillig merking, og 

— 18. juli 2023 for bestemmelser om elektronisk identifisering, 

skal Kommisjonen framlegge tilsvarende rapporter for Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen og virkningen av 

denne forordning, herunder i det første tilfellet muligheten for å gjennomgå bestemmelsene om frivillig merking, i det 

andre tilfellet den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten av å innføre obligatorisk elektronisk identifisering i hele 

Unionen. 

Rapportene skal om nødvendig følges av egnede forslag til regelverk.» 

23)  Nytt vedlegg skal lyde: 

«VEDLEGG I 

IDENTIFIKASJONSMERKER 

A)  KONVENSJONELT ØREMERKE 

 MED VIRKNING FRA 18. JULI 2019 

B)  ELEKTRONISK IDENTIFIKATOR I FORM AV ET ELEKTRONISK ØREMERKE 

C)  ELEKTRONISK IDENTIFIKATOR I FORM AV EN VOMBOLUS 

D)  ELEKTRONISK IDENTIFIKATOR I FORM AV EN INJISERBAR SIGNALGIVER» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. mai 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 8. oktober 2014 

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

[meld under nummeret K(2014) 7139] 

(2014/704/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

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

av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF(2), særleg 

artikkel 6 nr. 4 andre leddet andre punktumet og artikkel 6 nr. 5, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

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

2) Danmark har meldt frå om at godkjenninga av grensekontrollstasjonen i Kolding bør strykast frå lista over postar for 

Danmark. Tyskland har meldt frå om at godkjenninga av grensekontrollstasjonen i Düsseldorf bør strykast frå lista over 

postar for Tyskland. Lista over postar for desse medlemsstatane i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

3) På grunnlag av meldingar frå Spania og Nederland bør postane for grensekontrollstasjonar ved lufthamnene i Barcelona, 

Gran Canaria og Tenerife Sur i Spania og hamna i Rotterdam i Nederland endrast i den lista som er oppført i vedlegg I 

til vedtak 2009/821/EF. 

4) Etter at tilsynstenesta til Kommisjonen (tidlegare kalla «inspeksjonstenesta til Kommisjonen»), Næringsmiddel- og 

veterinærkontoret (FVO), har utført tilfredsstillande kontrollar, kan grensekontrollstasjonen i NUUK på Grønland 

godkjennast for alle kategoriar av produkt som ikkje er meinte for konsum. Den aktuelle posten for denne 

grensekontrollstasjonen i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

5) Næringsmiddel- og veterinærkontoret har gjennomført kontrollar i Kroatia og deretter gjeve denne medlemsstaten visse 

tilrådingar. Kroatia svarte tilfredsstillande på desse tilrådingane med ein handlingsplan og med ei endring av 

godkjenningskategoriane for grensekontrollstasjonen i Rijeka. Posten for denne grenskontrollstasjonen i vedlegg I til 

vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

6) Vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

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

næringsmiddel og fôr — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 294 av 10.10.2014, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 234/2015 av 

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 2. 

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

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

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

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

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

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

2021/EØS/17/02 
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TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 8. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1) I den delen som gjeld Danmark, går posten for hamna i Kolding ut. 

2) I den delen som gjeld Tyskland, går posten for lufthamna i Düsseldorf ut. 

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

a) Posten for Barcelona lufthamn skal lyde: 

«Barcelona ES BCN 4 A 

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

O 

Swissport HC(2), NHC(2) O 

WFS HC-T(CH)(2)»  

b) Posten for lufthamna på Gran Canaria skal lyde: 

«Gran Canaria ES LPA 4 A  HC(2), NHC-NT(2) (*) O (*)» 

c) Posten for lufthamna Tenerife Sur skal lyde: 

«Tenerife Sur ES TFS 4 A 
Productos HC(2) (*), NHC(2)  

Animales  U (*), E (*), O» 

4) I den delen som gjeld Grønland, skal posten for hamna i Nuuk lyde: 

«Nuuk GL GOH 1 P  HC(1)(2)(15), NHC(2)(15)»  

5) I den delen som gjeld Kroatia, skal posten for hamna i Rijeka lyde: 

«Rijeka HR RJK 1 P  
HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-
NT(2)» 

 

6) I den delen som gjeld Nederland, skal posten for hamna i Rotterdam lyde: 

«Rotterdam NL RTM 1 P 

Eurofrigo Karimatastraat HC, NHC-T(FR), NHC-NT  

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat HC  

Frigocare Rotterdam B.V. HC(2)  

Coldstore Wibaco B.V. HC-T(FR)(2), HC-NT(2)  

Kloosterboer Delta Terminal HC(2)»  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2015/919 

av 12. juni 2015 

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

veterinæreiningar i TRACES 

[meld under nummeret K(2015) 3892](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

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

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

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

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

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

2)  Belgia har meldt frå om at kontrollsenteret Flight Care ved grensekontrollstasjonen ved lufthamna Brussel-Zaventem er 

lagt ned. Danmark har meldt frå om at grensekontrollstasjonen ved hamna i Aalborg 1 (Grønland hamn) 1 er vorte lagt 

ned. Tyskland har meldt frå om at kontrollsenteret Burchardkai ved grensekontrollstasjonen ved Hamburg Hafen er 

vorte lagt ned. Lista over postar for desse medlemsstatane i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

3)  Tyskland har meldt frå om at det er skipa eit nytt kontrollsenter ved grensekontrollstasjonen i hamna i Bremen, og 

Nederland har meldt frå om at det er skipa eit nytt kontrollsenter ved grensekontrollstasjonen i hamna i Amsterdam. 

Lista over postar for desse medlemsstatane i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

4)  Hellas, Italia, Latvia og Det sameinte kongeriket har meldt frå om at postane for grensekontrollstasjonane i Idomeni i 

Hellas, Roma-Fiumicino i Italia, Riga (lufthamn) og Riga (BFT) i Latvia og Gatwick i Det sameinte kongeriket bør 

endrast i lista over grensekontrollstasjonar i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

5)  Spania har meldt frå om at eit kontrollsenter i Vigo hamn bør strykast frå lista over postar for Spania, og godkjenninga av to 

kontrollsenter i den same hamna bør opphevast mellombels. Nederland har meldt frå om at grensekontrollstasjonen i 

Vlissingen bør strykast frå lista over postar for Nederland. Det sameinte kongeriket har meldt frå om at 

grensekontrollstasjonen i Manston bør strykast frå lista over postar for Det sameinte kongeriket. Lista over postar for desse 

medlemsstatane i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 149 av 16.6.2015, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 235/2015 av 

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

tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 3. 

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

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

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

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

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

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

2021/EØS/17/03 
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6)  I vedlegg II til vedtak 2009/821/EF er det ført opp ei liste over sentrale einingar, regionale einingar og lokale einingar i 

det integrerte veterinærdatasystemet (TRACES). 

7)  På grunnlag av meldingar frå Italia og Nederland bør det gjerast visse endringar for desse medlemsstatane i den lista i 

vedlegg II til vedtak 2009/821/EF over regionale og lokale einingar i TRACES. 

8)  Vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

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

næringsmiddel og fôr — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 12. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1)  I vedlegg I vert det gjort følgjande endringar: 

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

«Brussel-Zaventem 

Bruxelles-Zaventem 
BE BRU 4 A 

Flight Care 2 NHC(2) U, E, O 

Avia Partner HC(2)  

WFS HC-T(2)  

Swiss Port HC(2)»  

b)  I den delen som gjeld Danmark, går posten for hamna i Aalborg 1 (Grønland hamn) 1 ut. 

c)  I den delen som gjeld Tyskland, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Posten for hamna i Bremen skal lyde: 

«Bremen DE BRE 1 P 

 HC, NHC  

Holzhafen NHC-NT»  

ii)  Posten for Hamburg Hafen skal lyde: 

«Hamburg Hafen DE HAM 1 P 

Altenwerder Kirchtal 
HC, NHC-T(FR), NHC-

NT 
 

Reiherdamm 
HC, NHC-T(FR), NHC-

NT» 
 

d)  I den delen som gjeld Hellas, skal posten for jarnbana i Idomeni lyde: 

«Idomeni GR EID 2 F  HC(2)»  

e)  I den delen som gjeld Spania, skal posten for hamna i Vigo lyde: 

«Vigo ES VGO 1 P 

T.C. Guixar HC, NHC-T(FR), NHC-NT  

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

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

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

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

Frig. Morrazo HC-T(FR)(3)»  
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f)  I den delen som gjeld Italia, skal posten for lufthamna Roma-Fiumicino lyde: 

«Roma-Fiumicino IT FCO 4 A 

Alitalia Società Aerea 

Italiana 
HC(2)  

FLE HC(2), NHC(2)  

Isola Veterinaria 

ADR 
 U, E, O» 

g)  I den delen som gjeld Latvia, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Posten for lufthamna i Riga (lufthamn) skal lyde: 

«Riga (lufthamn) LV RIX 4 A  HC(2), NHC(2)»  

ii)  Posten for hamna i Riga (BFT) skal lyde: 

«Riga (BFT) LV RIX 1b P  HC(2)»  

h)  I den delen som gjeld Nederland, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Posten for hamna i Amsterdam skal lyde: 

«Amsterdam NL AMS 1 P 

Cornelis Vrolijk HC-T(FR)(2)(3)  

Daalimpex, Velsen HC-T  

PCA HC(2), NHC(2)  

Kloosterboer 

Ijmuiden 
HC-T(FR)  

Blankendaal 

Coldstores, Velsen 
HC-T(FR)(2)»  

ii)  Posten for hamna i Vlissingen skal lyde: 

«Vlissingen NL VLI 1 P 
Kloosterboer 

Finlandweg 
HC(2), NHC-T(FR)(2)»  

i)  I den delen som gjeld Det sameinte kongeriket, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Posten for lufthamna i Gatwick skal lyde: 

«Gatwick GB LGW 4 A 

IC 1  O(14) 

IC 2 HC(1)(2), NHC(2)»  

ii)  Posten for lufthamna i Manston går ut.  
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2)  I vedlegg II vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I den delen som gjeld Italia, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Posten for den lokale eininga «IT01008 RAVENNA» skal lyde: 

«IT01008 AZIENDA USL DELLA ROMAGNA» 

ii)  Posten for den lokale eininga «IT00306 ALTO FRIULI» skal lyde: 

«IT00306 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI» 

iii)  Posten for den lokale eininga «IT00206 ISONTINA» skal lyde: 

«IT00206 BASSA FRIULANA-ISONTINA» 

iv)  Posten for den lokale eininga «IT00406 MEDIO FRIULI» skal lyde: 

«IT00406 FRIULI CENTRALE» 

v)  Posten for den lokale eininga «IT01209 VIAREGGIO» skal lyde: 

«IT01209 VERSILIA» 

vi)  Posten for den lokale eininga «IT01705 ESTE MONSELICE MONTAGNANA» skal lyde: 

«IT01705 MONSELICE» 

vii)  Postane for dei følgjande lokale einingane går ut: 

«IT01315 SALERNO 3» 

IT01208 CESENA» 

«IT01108 FORLÌ» 

«IT01308 RIMINI» 

«IT00506 BASSA FRIULANA» 

«IT00916 FG/3» 

b)  I den delen som gjeld Nederland, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Posten for den sentrale eininga «NL00000 NVWA» skal lyde: 

«NL00000 NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT» 
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ii)  Posten for den regionale eininga «NL00001 NVWA NOORD» skal lyde: 

«NL00001 NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT» 

iii)  Postane for dei følgjande regionale og lokale einingane går ut: 

«NL01201 LVE NOORD 

NL00002 NVWA NOORDWEST 

NL01302 LVE NOORDWEST 

NL00003 NVWA OOST 

NL01403 LVE OOST 

NL00004 NVWA ZUID 

NL01504 LVE ZUID 

NL00005 NVWA ZUIDWEST 

NL01605 LVE ZUIDWEST» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 29. april 2014 

om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til godkjenning av nasjonale tiltak for å 

hindre at østersherpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) vert innført til visse område av Irland og 

Det sameinte kongeriket 

[meld under nummeret K(2014) 2763] 

(2014/250/EU)(*) 

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(2) kan visse medlemsstatar nytte restriksjonar på omsetning og import av 

sendingar med vassdyr for å unngå at visse sjukdommar vert innførte til territoriet sitt. 

2) Medlemsstatane kan nytte slike restriksjonar 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 utryddingsprogram for å oppnå dette. 

3) I vedlegg I og III til avgjerd 2010/221/EU er det oppført område i Irland og Det sameinte kongeriket med godkjende 

nasjonale tiltak for å motkjempe ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar). 

4) Ettersom OsHV-1 μνar er ein ny sjukdom som det framleis er mykje uvisse om, og dei overvakingsprogramma som er 

godkjende ved avgjerd 2010/221/EU, enno ikkje er evaluerte fullt ut, vart det ved Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 

2013/213/EU(3) tillate å nytte restriksjonane knytte til OsHV-1 μνar i desse områda fram til 30. april 2014. 

5) Den vitskaplege kunnskapen som er tilgjengeleg no, viser at OsHV-1 μνar framleis er den agensen som vert påvist i dei 

fleste prøvene som er tekne frå daude østersynglar og -larvar, og at det samla dødstalet som følgje av denne 

sjukdommen har minka og stabilisert seg dei siste to åra. Overvakingsprogramma for Irland og Det sameinte kongeriket 

viser dessutan at ein vesentleg del av produksjonsområda for stillehavsøsters har holdt seg frie for sjukdommen. 

Programma viser at gjennomføringa av dei gjeldande restriksjonane på flytting har vore verknadsfull. Likevel er det 

visse uklare sider ved epidemiologien til sjukdommen og med omsyn til kva tiltak som er mest føremålstenlege for å 

sikre ei effektiv motkjemping av sjukdommen. Difor trengst det ei meir omfattande vitskapleg vurdering av situasjonen, 

medrekna ei ny vitskapleg fråsegn frå Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik (EFSA). 

6) På grunnlag av tilgjengeleg vitskapleg og epidemiologisk dokumentasjon om utviklinga av OsHV-1 μνar i Unionen og 

inntil det ligg føre ei ny EFSA-fråsegn bør det tidsrommet som dei gjeldande tiltaka skal gjelde for, lengjast, noko som 

inneber at medlemsstatane kan nytte særskilde restriksjonar for denne sjukdommen. Dette tidsrommet bør avgrensast til 

ytterlegare to år, det vil seie fram til 30. april 2016. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 3.5.2014, s. 79, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 236/2015 av 30. oktober 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 4. 

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

(2) 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 (TEU L 98 av 24.4.2010, s. 7). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2013/213/EU av 29. april 2013 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til godkjenning av 

nasjonale tiltak for å hindre at østersherpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) vert innført til visse område av Irland og Det sameinte kongeriket  

(TEU L 120 av 1.5.2013, s. 16). 

2021/EØS/17/04 
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7) Ved Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2014/12/EU(1) og ved oppføring i vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU vart 

statusen som sjukdomsfri med omsyn til OsHV-1 μνar stadfesta for dei følgjande territoria til Det sameinte kongeriket: 

i) territoriet til Storbritannia, bortsett frå Whitstable Bay i Kent, munninga av elva Blackwater i Essex og Poole Harbour 

i Dorset, ii) området Larne Lough i territoriet til Nord-Irland og iii) territoriet til Guernsey. 

8) Ifølgje den fråsegna som Det sameinte kongeriket har sendt over til Kommisjonen, viser overvakingsprogrammet for 

OsHV-1 μνar at territoriet er sjukdomsfritt, bortsett frå dei smitta områda, og det skal ikkje lenger nyttast i samsvar med 

vedlegg III til avgjerd 2010/221/EU. 

9) Posten for Det sameinte kongeriket i vedlegg III til avgjerd 2010/221/EU bør difor gå ut. 

10) Avgjerd 2010/221/EF bør difor endrast. 

11) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda og 

dyrehelsa — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I artikkel 3a nr. 2 i avgjerd 2010/221/EU vert datoen «30. april 2014» bytt ut med «30. april 2016». 

Artikkel 2 

I vedlegg III til avgjerd 2010/221/EU går posten for Det sameinte kongeriket med omsyn til østersherpesvirus 1 μνar (OsHV-1 

μνar) ut. 

Artikkel 3 

Denne avgjerda skal nyttast frå 1. mai 2014. 

Artikkel 4 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 29. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2014/12/EU av 14. januar 2014 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, Sverige og Det sameinte kongeriket (TEU L 11 av 16.1.2014, 

s. 6). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/728 

av 6. mai 2015 

om endring av definisjonen av spesifisert risikomateriale i vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse 

typer overførbar spongiform encefalopati(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 

encefalopati (TSE) hos dyr. Den får anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr og produkter av animalsk 

opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. 

2) Etter forordning (EF) nr. 999/2001 skal spesifisert risikomateriale (heretter kalt «SRM») fjernes og destrueres i samsvar 

med vedlegg V til forordningen. I samsvar med nevnte vedlegg omfatter SRM tarmene fra tolvfingertarmen til 

endetarmen og mesenteriet fra storfe uansett alder. 

3) Ifølge kommisjonsmeldingen til Europaparlamentet og Rådet — TSE-veikart 2 — et strategidokument om overførbar 

spongiform encefalopati for 2010–2015 av 16. juli 2010(2) bør alle endringer av den gjeldende listen over SRM 

omhandlet i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 (heretter kalt «SRM-listen») bygge på aktuell vitenskapelig 

kunnskap, samtidig som det nåværende høye nivået av forbrukervern i Unionen opprettholdes. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) avga 13. februar 2014 en vitenskapelig uttalelse om 

BSE-risiko i tarmer og mesenterium fra storfe(3) (heretter kalt «EFSAs uttalelse») som inneholder en kvantifisering av 

smittsomheten i de ulike delene av tarmene og mesenteriet fra storfe. Ifølge EFSAs uttalelse er det i BSE-smittet storfe 

i) på opptil 36 måneder over 90 % BSE-smittsomhet forbundet med de siste fire meterne av tynntarmen samt 

blindtarmen, ii) på mellom 36 og 60 måneder betydelige variasjoner mellom individer når det gjelder det relative 

bidraget fra tarmene og mesenteriet til den samlede smittsomheten, iii) fra 60 måneder over 90 % BSE-smittsomhet som 

er forbundet med nervene fra mesenteriet og ganglion coeliacum- og ganglion mesentericum-komplekset, mens iv) 

tolvfingertarmen, tykktarmen og mesenteriets lymfeknuter har en andel på under 0,1 % av den samlede smittsomheten i 

et smittet dyr uansett alder ved slakting. Ifølge EFSAs uttalelse varierer den samlede smittsomheten forbundet med disse 

vevene med alderen på det smittede dyret, med en topp hos dyr som er yngre enn 18 måneder, etterfulgt av en gradvis 

reduksjon hos dyr som er eldre enn 60 måneder. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 116 av 7.5.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 237/2015 av  

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 5. 

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

(2) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet og Rådet — TSE-veikart 2 — Et strategidokument om overførbar spongiform encefalopati for 

2010-2015, KOM(2010) 384 endelig. 

(3) EFSA Journal 2014; 12(2):3554. 

2021/EØS/17/05 
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5) Nervene fra mesenteriet og ganglion coeliacum- og ganglion mesentericum-komplekset er vev som er forbundet med 

mesenteriet og fettet fra mesenteriet, og det er derfor ingen praktisk måte å skille dem fra hverandre på. 

6) For å sikre at reglene for fjerning av SRM er funksjonelle og ikke unødvendig kompliserte, og for å forenkle kontroller, 

bør forskjeller på SRM-listen på grunnlag av alderen på det slaktede dyret unngås når det er hensiktsmessig. For å 

bevare et høyt nivå for vern av menneskers helse bør de siste fire meterne av tynntarmen samt blindtarmen og 

mesenteriet (som ikke kan skilles fra nervene fra mesenteriet, ganglion coeliacum- og ganglion mesentericum-

komplekset og fettet fra mesenteriet) derfor fortsatt stå på SRM-listen for dyr uansett alder. 

7) Ifølge EFSAs vitenskapelige uttalelse av 2011 om revisjonen av den kvantitative risikovurderingen av BSE-risikoen ved 

bearbeidede animalske proteiner(1) er 90 % av den samlede smittsomheten i et klinisk BSE-tilfelle forbundet med vev 

fra sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet, og ca. 10 % er forbundet med distal ileum. Den resterende 

smittsomheten i tarmene utenom de siste fire meterne av tynntarmen og blindtarmen kan anses som ubetydelig. 

Fullstendig eliminering av risiko er ikke et realistisk mål for en risikohåndteringsbeslutning. 

8) Å fjerne tolvfingertarmen, tykktarmen og tynntarmen unntatt de fire siste meterne fra SRM-listen vil bringe EU-listen 

over SRM nærmere internasjonale standarder. Når det gjelder tarmer og mesenterium fra storfe, anbefales det i 

artikkel 11.4.14 OIEs helseregelverk for landdyr at det ikke drives handel med distal ileum (den siste delen av 

tynntarmen) fra storfe uansett alder med opprinnelse i stater med kontrollert eller ikke fastsatt BSE-risiko. Det foreligger 

derfor ingen anbefaling fra OIE om ikke å drive handel med de gjenværende delene av tarmene eller mesenteriet fra 

storfe. 

9) På grunnlag av EFSAs uttalelse og anbefalingene i OIEs helseregelverk for landdyr bør SRM-listen for storfe endres 

slik at den omfatter de siste fire meterne av tynntarmen, blindtarmen og mesenteriet (som ikke kan skilles fra nervene 

fra mesenteriet, ganglion coeliacum- og ganglion mesentericum-komplekset og fettet fra mesenteriet), men utelukker de 

gjenværende delene av tarmene fra storfe, det vil si tolvfingertarmen, tykktarmen og tynntarmen unntatt de siste fire 

meterne. 

10) Vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 skal nr. 1 bokstav a) iii) lyde: 

«mandlene, de siste fire meterne av tynntarmen, blindtarmen og mesenteriet fra dyr uansett alder». 

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 6. mai 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  

  

(1) EFSA Journal 2011; 9(1):1947. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1162 

av 15. juli 2015 

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av 

regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 

encefalopati (TSE) hos dyr. Den får anvendelse på produksjon og markedsføring av levende dyr og produkter av 

animalsk opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. 

2) I nr. 1 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 betegnes visse vev fra storfe, sauer og geiter som spesifisert 

risikomateriale (heretter kalt «SRM»), dersom de kommer fra dyr med opprinnelse i en medlemsstat eller en tredjestat, 

eller i en av deres regioner, med en kontrollert eller ikke fastsatt risiko for bovin spongiform encefalopati (heretter kalt 

«BSE»). I nr. 2 i nevnte vedlegg utvides listen over vev som betegnes som SRM til medlemsstater med statusen 

ubetydelig BSE-risiko, men ikke til tredjestater med samme status. Medlemsstater med en ubetydelig BSE-risiko skal 

derfor fjerne og destruere SRM, mens import til Unionen av slikt vev fra tredjestater med en ubetydelig BSE-risiko er 

tillatt. 

3) Verdens dyrehelseorganisasjon (heretter kalt «OIE») anbefaler bare at SRM som stammer fra storfe med opprinnelse i 

stater med en kontrollert eller ikke-fastsatt BSE-risiko, utelukkes fra internasjonal handel, mens ingen slik utelukking 

anbefales for storfe med opprinnelse i stater med en ubetydelig BSE-risiko(2). 

4) Ifølge Kommisjonens strategidokument om overførbar spongiform encefalopati 2010–2015(3) kan den nåværende 

forpliktelsen for medlemsstater med statusen ubetydelig risiko til å fjerne SRM fra næringsmiddel- og fôrkjeden, 

revideres dersom et økende antall medlemsstater oppnår en slik status. I og med vedtakelsen 20. oktober 2014 av 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/732/EU(4), som bygger på OIEs resolusjon nr. 18 av mai 2014(5), er 17 

medlemsstater i Unionen anerkjent som stater med en ubetydelig BSE-risiko. 

5) Det anses på nåværende tidspunkt for tidlig å tillate at alt vev fra storfe som for øyeblikket er klassifisert som SRM, 

brukes i næringsmiddelkjeden i medlemsstater med en ubetydelig BSE-risiko, ettersom det fremdeles er en viss 

vitenskapelig usikkerhet med hensyn til atypisk BSE.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 188 av 16.7.2015, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 237/2015 av 30. oktober 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 5. 

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

(2) Artikkel 11.4.14 i OIEs helseregelverk for landdyr, 2014-utgaven (OIE — Terrestrial Animal Health Code — V 8 — 15.7.2014). 

(3) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet og Rådet — TSE-veikart 2 — Et strategidokument om overførbar spongiform encefalopati for 

2010-2015, KOM(2010) 384 endelig. 

(4) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 20. oktober 2014 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Bulgaria, 

Estland, Kroatia, Latvia, Luxembourg, Ungarn, Malta, Portugal og Slovakia (EUT L 302 av 22.10.2014, s. 58). 

(5) Resolusjon nr. 18, «Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Member Countries», vedtatt av OIEs World 

Assembly of Delegates 27. mai 2014 (82 GS/FR — Paris, mai 2014). 
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6) Den 19. januar 2011 offentliggjorde Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og Det europeiske 

senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC) en felles uttalelse om en mulig epidemiologisk eller 

molekylær forbindelse mellom overførbar spongiform encefalopati (TSE) hos dyr og mennesker (heretter kalt «den 

felles uttalelsen fra EFSA og ECDC»)(6). I denne felles uttalelsen bekreftet EFSA og ECDC at atypiske former for BSE 

er påvist hos storfe, og det ble skjelnet mellom klassisk BSE, L-type atypisk BSE og H-type atypisk BSE. 

7) Ifølge denne felles uttalelsen er det flere elementer som tyder på at L-type atypisk BSE-agens har et zoonotisk potensial. 

Disse elementene er derimot fraværende for H-type atypisk BSE-agens. I den felles uttalelsen ble det dessuten påpekt at 

den usedvanlig høye alderen på alle identifiserte tilfeller av H-type atypisk BSE og L-type atypisk BSE og deres 

tilsynelatende lave prevalens i populasjonen kan tyde på at disse atypiske BSE-formene oppstår spontant, uavhengig av 

fôringsrutiner. BSE-overvåkingssystemet i Unionen viste en svært lav prevalens og et relativt konstant nivå av atypiske 

BSE-tilfeller de senere årene. 

8) Den 11. januar 2011 offentliggjorde EFSA en vitenskapelig uttalelse om revisjonen av den kvantitative risikovur-

deringen av BSE-risikoen forbundet med animalske proteiner(7) («EFSAs uttalelse av 2011»). Av denne vitenskapelige 

uttalelsen framgår det at 90 % av den samlede smittsomheten i et klinisk tilfelle av BSE er forbundet med vev fra 

sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet. Nærmere bestemt anslås det i uttalelsen at 65 % av den samlede 

smittsomheten i et klinisk tilfelle av BSE er forbundet med hjernen og 26 % med ryggmargen. 

9) Den 11. juli 2014 offentliggjorde EFSA en vitenskapelig rapport om en protokoll for videre laboratorieundersøkelser av 

fordelingen av smittsomhet av atypisk BSE(8). Ifølge denne vitenskapelige rapporten viser samlede data at klassisk BSE 

har den samme vevsfordelingen som atypiske BSE-tilfeller, med høyere titer av infeksiøse prionproteiner og/eller 

smittsomhet i sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet. 

10) Av alle disse årsakene bør hjerne og ryggmarg fra storfe på over 12 måneder med opprinnelse i en medlemsstat med en 

ubetydelig BSE-risiko, fortsatt stå på SRM-listen i påvente av ytterligere kunnskap om risikoen forbundet med atypisk 

BSE. 

11) På grunn av de praktiske vanskelighetene med å sikre at knoklene i kraniet ikke forurenses med hjernevev, bør også 

kraniet til storfe på over 12 måneder med opprinnelse i en medlemsstat med en ubetydelig BSE-risiko fortsatt betegnes 

som SRM. 

12) De dataene EFSA har undersøkt, gjelder hovedsakelig Europa, ettersom EU har et svært pålitelig overvåkingssystem. 

Det pågår drøftinger på OIE-plan om å revidere kapittelet om BSE i OIEs helseregelverk for landdyr på bakgrunn av 

nylig tilegnet kunnskap om atypisk BSE. Unionsreglene for SRM i medlemsstater og tredjestater med en ubetydelig 

BSE-risiko bør revideres i lys av resultatet av disse drøftingene. 

13) Det er ikke kjent at kranium, hjerne, ryggmarg og øyne fra storfe på over 12 måneder importeres til Unionen. 

14) For å sikre mer ensartede vilkår for markedsføring av varer fra medlemsstatene sammenlignet med import av varer fra 

tredjestater, samtidig som det tas hensyn til den mulige gjenværende risikoen forbundet med bruken av visse vev i 

næringsmiddel- og/eller fôrkjeden, bør tilleggskravet som utvider forbudet mot SRM fra storfe, til medlemsstater med 

en ubetydelig BSE-risiko, derfor oppheves, unntatt for kranium, hjerne og ryggmarg fra storfe på over 12 måneder. 

15) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

16) Dersom framtidig vitenskapelig dokumentasjon viser risikoer for menneskers helse som for øyeblikket ikke er kjent, bør 

unionsreglene med hensyn til SRM i medlemsstater og tredjestater med en ubetydelig BSE-risiko revideres. 

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

fôr — 

  

(6) EFSA Journal 2011; 9(1):1945. 

(7) EFSA Journal 2011; 9(1):1947. 

(8) EFSA Journal 2014; 12(7):3798. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 skal nr. 2 lyde: 

«2. Særlige krav til medlemsstater med en ubetydelig BSE-risiko 

Vev oppført i nr. 1 bokstav a) i) og bokstav b) fra dyr med opprinnelse i medlemsstater med en ubetydelig BSE-risiko, 

anses som spesifisert risikomateriale.» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 15. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/861 

av 3. juni 2015 

om godkjenning av kaliumjodid, vannfritt kalsiumjodat og overtrukket granulert vannfritt 

kalsiumjodat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

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

2)  Kaliumjodid og vannfritt kalsiumjodat ble godkjent uten tidsbegrensning ved direktiv 70/524/EØF, som endret ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1459/2005(3). Disse produktene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i 

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

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

om ny vurdering av kaliumjodid og vannfritt kalsiumjodat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. I tillegg er 

det inngitt en søknad basert på artikkel 10 nr. 2 om ny vurdering av vannfritt kalsiumjodat i overtrukket granulert form 

for alle dyrearter. For de tre jodforbindelsene anmodet søkerne om at tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer». Søknadene inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til 

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

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av 

19. mai 2014(4)(5)(6)(7) med at kaliumjodid, vannfritt kalsiumjodat og overtrukket granulert vannfritt kalsiumjodat ikke 

har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 137 av 4.6.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2015 av  

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 8. 

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

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

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

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

(4) EFSA Journal 2013; 11(2):3099. 

(5) EFSA Journal 2013; 11(2):3100. 

(6) EFSA Journal 2013; 11(2):3101. 

(7) EFSA Journal 2013; 11(3):3178. 

2021/EØS/17/07 
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5)  Myndigheten konkluderte videre med at kaliumjodid, vannfritt kalsiumjodat og overtrukket granulert vannfritt 

kalsiumjodat er effektive jodkilder for de respektive målartene, og at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer for 

brukerne dersom det treffes egnede vernetiltak. 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. 

6)  Vurderingen av kaliumjodid, vannfritt kalsiumjodat og overtrukket granulert vannfritt kalsiumjodat viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av disse stoffene og preparatene bør 

derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

7)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av kaliumjodid, vannfritt 

kalsiumjodat og overtrukket granulert vannfritt kalsiumjodat må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en 

overgangsperiode, slik at de berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene og preparatene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«forbindelser av mikronæringsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 1459/2005 

I vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 1459/2005 utgår postene «Kaliumjodid» og «Kalsiumjodat, vannfritt» under 

grunnstoffet «E2», «Jod-I». 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

1.  Kaliumjodid og vannfritt kalsiumjodat, som ble godkjent ved direktiv 70/524/EØF, og fôr som inneholder disse stoffene, 

og som er framstilt og merket før 24. desember 2015 i samsvar med reglene som gjaldt før 24. juni 2015, kan fortsatt bringes i 

omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2.  Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 24. juni 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 24. juni 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. For 

fôr beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon, utløper tidsrommet for framstilling og merking nevnt i 

første punktum 24. juni 2017. 
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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, 3. juni 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 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Grunnstoff (I) i mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: forbindelser av mikronæringsstoffer. 

3b201 — Kaliumjodid Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kaliumjodid og kalsiumstearat i 

pulverform med et jodinnhold på minst  

69 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kaliumjodid 

Kjemisk formel: KI 

CAS-nummer: 7681-11-0 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av kaliumjodid i 

tilsetningsstoffet: 

— Titrimetri — Food Chemicals Codex' 

monografi eller 

— Titrimetri — Den europeiske 

farmakopés monografi (Eur.Ph. 6 01/ 

2008:0186). 

Til bestemmelse av samlet mengde kalium 

i tilsetningsstoffet: 

— Atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(EN ISO 6869:2000) eller 

— Induktivt koplet plasma-atomemisjons-

spektrometri, ICP-AES (EN 

15510:2007). 

Alle arter — — Dyr av heste-

familien: 4 (i alt) 

Drøvtyggere til 

melkeproduksjon 

og verpehøner: 5  

(i alt) 

Fisk: 20 (i alt) 

Andre dyrearter 

eller dyregrupper: 

10 (i alt) 

1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

fôrblandinger i form av en 

premiks. 

2.  Kaliumjodid kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

3.  Vernetiltak skal treffes i henhold 

til nasjonale regler for gjennom-

føring av Unionens regelverk for 

helse og sikkerhet på arbeids-

plassen, herunder rådsdirektiv 

89/391/EØF(2), 89/656/EØF(3), 

92/85/EØF(4) og 98/24/EF(5). 

Egnede vernehansker, åndedretts- 

og øyevern skal brukes ved 

håndtering, i samsvar med råds-

direktiv 89/686/EØF(6). 

4.  I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringsvilkår og pelle-

teringsstabilitet. 

24. juni 2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Grunnstoff (I) i mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet mengde jod i 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger: 

— Induktivt koplet plasma-atomemisjons-

spektrometri, ICP-MS (EN 

15111:2007). 

    5.  Anbefalt samlet maksimums-

innhold av jod i fullfôr er 

følgende: 

— for dyr av hestefamilien: 

3 mg/kg, 

— for hunder: 4 mg/kg, 

— for katter: 5 mg/kg, 

— for drøvtyggere til melkepro-

duksjon: 2 mg/kg, 

— for verpehøner: 3 mg/kg. 

 

3b202 — Kalsi-

umjodat, 

vannfritt 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Vannfritt kalsiumjodat i pulverform med et 

jodinnhold på minst 63,5 % 

Karakterisering av de aktive stoffene 

Kjemisk formel: Ca(IO3)2 

CAS-nummer: 7789-80-2 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av kalsiumjodat i 

tilsetningsstoffet: 

— Titrimetri — Food Chemicals Codex' 

monografi eller 

— Titrimetri — Den europeiske farma-

kopés monografi (Eur.Ph. 

6 01/2008:20504). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

kalsium i tilsetningsstoffet: 

— Atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(EN ISO 6869:2000) eller 

Alle arter — — Dyr av heste-

familien: 4 (i alt) 

Drøvtyggere til 

melkeproduksjon 

og verpehøner: 

5 (i alt) 

Fisk: 20 (i alt) 

Andre dyrearter 

eller dyregrupper: 

10 (i alt) 

1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes i 

en fôrblanding i form av en 

premiks. 

2.  Kalsiumjodat kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

3.  Vernetiltak skal treffes i henhold 

til nasjonale regler for gjennom-

føring av Unionens regelverk for 

helse og sikkerhet på arbeids-

plassen, herunder direktiv 

89/391/EØF, 89/656/EØF, 

92/85/EØF og 98/24/EF. Egnede 

vernehansker, åndedretts- og 

øyevern skal brukes ved 

håndtering, i samsvar med 

direktiv 89/686/EØF. 

24. juni 2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Grunnstoff (I) i mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   — Induktivt koplet plasma-atomemisjons-

spektrometri, ICP-AES (EN 

15510:2007). 

Til bestemmelse av samlet mengde jod i 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger: 

— Induktivt koplet plasma-atomemisjons-

spektrometri, ICP-MS (EN 

15111:2007). 

    4.  Anbefalt samlet maksimums-

innhold av jod i fullfôr er 

følgende: 

— for dyr av hestefamilien: 

3 mg/kg, 

— for hunder: 4 mg/kg, 

— for katter: 5 mg/kg, 

— for drøvtyggere til 

melkeproduksjon: 2 mg/kg, 

— for verpehøner: 3 mg/kg. 

 

3b203 — Overtrukket 

granulert 

kalsiumjodat, 

vannfritt 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Overtrukket granulert preparat av vannfritt 

kalsiumjodat med et jodinnhold på 1–10 % 

Overflatebehandlingsmidler og disperge-

ringsmidler (valg mellom polyoksyetylen 

(20) sorbitanmonolaurat (E432), glyse-

rolpolyetylenglykolrisinolat (E484), 

polyetyleneglykol 300, sorbitol (E420ii) og 

maltdekstrin): < 5 %. 

Fôrmidler (kalsiummagnesiumkarbonat, 

kalsiumkarbonat, maiskolber) som 

granuleringsmidler. 

Partikler < 50 μm: < 1,5 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Ca(IO3)2 

CAS-nummer: 7789-80-2 

Alle arter — — Dyr av heste-

familien: 4 (i alt) 

Drøvtyggere til 

melkeproduksjon 

og verpehøner: 

5 (i alt) 

Fisk: 20 (i alt) 

Andre dyrearter 

eller dyregrupper: 

10 (i alt) 

1.  Brukersikkerhet: Åndedretts-

vern, vernebriller og hansker 

skal brukes ved håndtering. 

2.  Anbefalt samlet maksimums-

innhold av jod i fullfôr er 

følgende: 

— for dyr av hestefamilien: 

3 mg/kg, 

— for hunder: 4 mg/kg, 

— for katter: 5 mg/kg, 

— for drøvtyggere til 

melkeproduksjon: 2 mg/kg, 

— for verpehøner: 3 mg/kg. 

24. juni 2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Grunnstoff (I) i mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av kalsiumjodat i til-

setningsstoffet: 

— Titrimetri — Food Chemicals Codex' 

monografi eller 

— Titrimetri — Den europeiske farma-

kopés monografi (Eur.Ph. 6 01/ 

2008:20504). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

kalsium i tilsetningsstoffet: 

— Atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(EN ISO 6869:2000) eller 

— Induktivt koplet plasma-atomemisjons-

spektrometri, ICP-AES (EN 

15510:2007). 

Til bestemmelse av samlet mengde jod i 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger: 

— Induktivt koplet plasma-atomemisjons-

spektrometri, ICP-MS (EN 

15111:2007). 

      

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

(2) Rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen (EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv av 30. november 1989 om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeidstakernes bruk av personlig verneutstyr i arbeidet (EFT L 393 av 30.12.1989, s. 18). 

(4) Rådsdirektiv 92/85/EØF av 19. oktober 1992 om iverksetting av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer (EFT L 348 av 

28.11.1992, s. 1). 

(5) Rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på arbeidsplassen (EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11). 

(6) Rådsdirektiv av 21. desember 1989 om tilnærming av medlemsstatenes lover om personlig verneutstyr (EFT L 399 av 30.12.1989, s. 18). 

 



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/41 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1020 

av 29. juni 2015 

om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

verpehøner og mindre utbredte fjørfearter til egglegging (innehaver av godkjenningen: Kemin  

Europa N.V.)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

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

Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av en ny bruk av preparatet av Bacillus 

subtilis (ATCC PTA-6737) som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner og mindre utbredte fjørfearter til egglegging. 

4) Preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer», ble 

godkjent for et tidsrom på ti år for oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EU) nr. 107/2010(2), for 

livkyllinger, oppfôringsender, vaktler, fasaner, rapphøns, perlehøns, duer, oppfôringsgjess og struts ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 885/2011(3), for avvente smågriser og avvente dyr av svinefamilien unntatt Sus 

scrofa domesticus ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 306/2013(4) og for oppfôringskalkuner og 

avlsdyr av kalkun ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 787/2013(5). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 

11. desember 2014(6) med at preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke 

har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Den konkluderte også med at det er belegg for at 

tilsetningsstoffet har gunstige virkninger på eggproduksjonen hos verpehøner. Denne konklusjonen kan utvides til å 

omfatte mindre utbredte fjørfearter til egglegging. 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. 

6) Vurderingen av preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) 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. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 30.6.2015, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2015 av  

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 8. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 107/2010 av 8. februar 2010 om godkjenning av Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskjuklingar (innehavar av godkjenninga: Kemin Europa NV) (EUT L 36 av 9.2.2010, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 885/2011 av 5. september 2011 om godkjenning av Bacillus subtilis (ATCC PTA-

6737) som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger, oppdrettsender, vaktler, fasaner, rapphøns, perlehøns, duer, oppfôringsgjess og struts 

(innehaver av godkjenningen: Kemin Europa N.V.) (EUT L 229 av 6.9.2011, s. 3). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 306/2013 av 2. april 2013 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (ATCC 

PTA-6737) til avvente smågriser og avvente dyr av svinefamilien unntatt Sus scrofa domesticus (innehaver av godkjenningen: Kemin 

Europa N.V.) (EUT L 91 av 3.4.2013, s. 5). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 787/2013 av 16. august 2013 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis 

(ATCC PTA-6737) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og avlsdyr av kalkun (innehaver av godkjenningen: Kemin 

Europa N.V.) (EUT L 220 av 17.8.2013, s. 15). 

(6) EFSA Journal 2015;13(1):3970. 

2021/EØS/17/08 
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7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

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

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 29. juni 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 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp KDE per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1823 Kemin Europa 

NV. 

Bacillus subtilis 

(ATCC PTA-

6737) 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av Bacillus subtilis (ATCC PTA-

6737) som inneholder minst 1 × 1010 

KDE / g tilsetningsstoff 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Levedyktige sporer av Bacillus subtilis 

(ATCC PTA-6737) 

Analysemetode(1) 

Mengdebestemmelse: 

platespredningsmetoden ved hjelp av 

trypton-soya-agar med forvarming av 

fôrvareprøvene 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE) 

Verpehøner 

Mindre utbredte 

fjørfearter til 

egglegging 

— 1 × 108 — I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen angis 

lagringsvilkår og 

pelleteringsstabilitet. 

20.7.2025 

(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) 2015/1043 

av 30. juni 2015 

om godkjenning av preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma 

citrinoviride Bisset (IM SD135) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, 

oppfôringskalkuner, verpehøner, avvente smågriser, oppfôringssvin og mindre utbredte fjørfearter til 

oppfôring og til egglegging, og om endring av forordning (EF) nr. 2148/2004, (EF) nr. 828/2007 og  

(EF) nr. 322/2009 (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV)(*) 

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 

og ut fra følgende betraktninger: 

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

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

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

2) Preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) (tidligere 

Trichoderma longibrachiatum) ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2148/2004(3), for oppfôringskalkuner ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 828/2007(4) og for verpehøner og avvente smågriser ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 322/2009(5). Dette 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 er det inngitt en søknad 

om ny vurdering av preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IM 

SD135) (tidligere Trichoderma longibrachiatum) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, 

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

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

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

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av 

31. januar 2013(6) og 10. desember 2014(7) med at preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av 

Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) (tidligere Trichoderma longibrachiatum) under de foreslåtte 

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

5) Myndigheten konkluderte også med at bruk av preparatet kan være virkningsfullt hos oppfôringskalkuner, 

oppfôringskyllinger, verpehøner, avvente smågriser og oppfôringssvin. Myndigheten anså videre at konklusjonene om 

virkning kan ekstrapoleres til mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og til egglegging. Myndigheten anser ikke at det 

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

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 1.7.2015, s. 63, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2015 av  

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 8. 

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

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

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

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

17.12.2004, s. 24). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 828/2007 av 13. juli 2007 om permanent og midlertidig godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer 

(EUT L 184 av 14.7.2007, s. 12). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 322/2009 av 20. april 2009 om varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 101 av 

21.4.2009, s. 9). 

(6) EFSA Journal 2013; 11(2):3105. 

(7) EFSA Journal 2015; 13(1):3969. 

2021/EØS/17/09 
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6) Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IM 

SD135) (tidligere Trichoderma longibrachiatum) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning 

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

7) Forordning (EF) nr. 2148/2004, (EF) nr. 828/2007 og (EF) nr. 322/2009 bør derfor endres. 

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

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

medfører. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

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

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

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 2148/2004 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2148/2004 utgår posten om E 1617, endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 828/2007 

I forordning (EF) nr. 828/2007 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 2 oppheves. 

2)  Vedlegg II oppheves. 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EF) nr. 322/2009 

I forordning (EF) nr. 322/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 2 oppheves. 

2)  Vedlegg II oppheves. 

Artikkel 5 

Overgangstiltak 

Preparatet som er angitt i vedlegget, og fôr som inneholder dette preparatet, og som er framstilt og merket før 21. januar 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 21. juli 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 



Nr. 17/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 30. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
Antall enheter aktivt 

stoff per kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler. 

4a1617 Huvepharma 

NV 

Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 

3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride 

Bisset (IM SD135) med en aktivitet på minst 

6 000 EPU(1) / g 

(fast og flytende form) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt 

av Trichoderma citrinoviride Bisset (IM 

SD135) 

Analysemetode(2) 

Til karakterisering av aktiviteten til endo-1,4-

betaxylanase: 

Kolorimetrisk metode som måler det 

vannløselige fargestoffet som frigis ved hjelp 

av endo-1,4-β-xylanase fra hvetearabinoxylan-

substrater kryssbundet med azurin. 

Oppfôringskalkuner 

og mindre utbredte 

fjørfearter til 

egglegging 

— 1 050 EPU — 1.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og pre-

miksen angis lagrings-

vilkår og pelleterings-

stabilitet. 

2.  Til bruk i fôr med høyt 

innhold av stivelse og 

andre polysakkarider 

(hovedsakelig betaara-

binoxylaner). 

3.  Sikkerhetstiltak: Ånde-

drettsvern, vernebriller og 

hansker skal brukes ved 

håndtering. 

4.  For bruk til avvente 

smågriser på opptil ca. 

35 kg. 

21. juli 2025 

Oppfôringskyllinger 

Verpehøner 

Mindre utbredte 

fjørfearter til 

egglegging 

Avvente smågriser 

Oppfôringssvin 

1 500 EPU  

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

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1053 

av 1. juli 2015 

om godkjenning av preparatet av Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for kalver beregnet på avl, smågriser, oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner, katter og 

hunder, og om endring av forordning (EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 255/2005, (EF) nr. 1200/2005 og (EF) 

nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen: Chevita Tierarzneimittel-GmbH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

og ut fra følgende betraktninger: 

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

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

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

2) Preparatet av Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten 

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

nr. 1259/2004(3), for kalver ved kommisjonsforordning (EF) nr. 255/2005(4), for smågriser ved kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1200/2005(5) og for oppfôringskalkuner og hunder ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1520/2007(6). Dette 

preparatet ble deretter innført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt, i samsvar med 

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

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

om ny vurdering av preparatet av Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

kalver beregnet på avl, smågriser, oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner og hunder og, i samsvar med forordningens 

artikkel 7, om godkjenning av en ny bruk med hensyn til katter, med anmodning om at tilsetningsstoffet klassifiseres i 

kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer». Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold 

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

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av 

4. mars 2014(7) og 21. mai 2014(8) med at preparatet av Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 under de 

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

konkluderte videre med at bruk av preparatet kan forbedre avlsprestasjonene hos kalver beregnet på avl, smågriser 

(spedgriser og avvente smågriser), oppfôringskyllinger og oppfôringskalkuner. Myndigheten anser ikke at det er behov 

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

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 2.7.2015, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2015 av  

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 8. 

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

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

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1259/2004 av 8. juli 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i 

fôrvarer (EUT L 239 av 9.7.2004, s. 8). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 255/2005 av 15. februar 2005 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 45 

av 16.2.2005, s. 3). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005 av 26. juli 2005 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig 

godkjenning av ny bruk av et allerede tillatt tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 195 av 27.7.2005, s. 6). 

(6) 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). 

(7) EFSA Journal 2014; 12(3):3602. 

(8) EFSA Journal 2014; 12(6):3727. 

2021/EØS/17/10 
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5) Ettersom Myndigheten har observert små, men betydelige virkninger på fekal kvalitet hos katter og hunder, anses det 

som tilstrekkelig til å bekrefte at preparatet er virkningsfullt hos disse artene. 

6) Vurderingen av preparatet av Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 viser at vilkårene for godkjenning 

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

vedlegget til denne forordning. 

7) Som følge av at det gis ny godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003, bør forordning (EF) nr. 1259/2004, 

(EF) nr. 255/2005, (EF) nr. 1200/2005 og (EF) nr. 1520/2007 derfor endres. 

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

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

medfører. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

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

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

Artikkel 2 

Endringer av forordning (EF) nr. 1259/2004 

I forordning (EF) nr. 1259/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 oppheves. 

2)  Vedlegg I oppheves. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 255/2005 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 255/2005 utgår posten for E 1707, Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415. 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EF) nr. 1200/2005 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1200/2005 utgår posten for E 1707, Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415. 
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Artikkel 5 

Endringer av forordning (EF) nr. 1520/2007 

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

1)  Artikkel 2 og 3 oppheves. 

2)  Vedlegg I og II oppheves. 

Artikkel 6 

Overgangstiltak 

1)  Preparatet som er angitt i vedlegget, og fôr som inneholder dette preparatet, og som er framstilt og merket før  

22. januar 2016 i samsvar med reglene som gjaldt før 22. juli 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende 

lagre er tømt dersom det er beregnet på kalver, smågriser, oppfôringskyllinger og oppfôringskalkuner. 

2)  Preparatet som er angitt i vedlegget, og fôr som inneholder dette preparatet, og som er framstilt og merket [for hunder] før 

22. juli 2017 i samsvar med reglene som gjaldt før 22. juli 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende 

lagre er tømt dersom det er beregnet på hunder. 

Artikkel 7 

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, 1. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 
Dyreart eller dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp KDE per kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1707 Chevita 

Tierarznei-

mittel-GmbH 

Enterococ-

cus faecium 

DSM 10663/ 

NCIMB 

10415 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Enterococcus faecium 

SM 10663/NCIMB 10415 som 

inneholder minst: 

Pulver og granulert form: 

3,5 × 1010 KDE / g tilsetningsstoff 

Overtrukket form: 

2 × 1010 KDE / g tilsetningsstoff 

Flytende form: 

1 × 1010 KDE / g tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Enterococcus 

faecium 

DSM 10663/NCIMB 10415 

Analysemetode(1) 

Mengdebestemmelse: platesprednings-

metoden ved hjelp av galle-eskulin-

azid-agar (EN 15788) 

Identifikasjon: Pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE) 

Kalver beregnet på avl 

Smågriser 

(spedgriser og avvente 

smågriser) 

Oppfôringskyllinger 

Oppfôringskalkuner 

Katter 

Hunder 

— 1 × 109 — 1.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og pre-

miksen angis lagringsvilkår 

og pelleteringsstabilitet. 

2.  Anbefalt dose for spedgriser: 

1 × 109 / spedgris / dag. 

3.  Kan brukes i fôr for opp-

fôringskyllinger og opp-

fôringskalkuner som innehol-

der følgende godkjente 

koksidiostatika: semdura-

micinnatrium, diclazuril, 

robenidinhydroklorid, 

maduramicinammonium, 

dekokinat, lasalocid-A-

natrium eller halofuginon. 

4.  For bruk til avvente smågriser 

på opptil ca. 35 kg. 

22. juli  

2025 

(1) Nærmere opplysninger om sanalysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1060 

av 2. juli 2015 

om godkjenning av vannfritt betain og betainhydroklorid som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 

dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

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

2) Vannfritt betain og betainhydroklorid ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Disse produktene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i 

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

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

om ny vurdering av vannfritt betain og betainhydroklorid, samt preparater av disse stoffene, som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer for alle dyrearter og, i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning, om en ny bruk i drikkevann. Søkerne 

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

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

nr. 1831/2003. 

4) Det ble ved kommisjonsbeslutning 2007/692/EF(3) tillatt å bringe genmodifisert sukkerbete KM-ØØØH71-4 og fôr 

framstilt av denne i omsetning. I samsvar med artikkel 9 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1831/2003 skal godkjenningen av 

vannfritt betain framstilt av genmodifisert sukkerbete KM-ØØØH71-4 inneholde navnet på innehaveren av 

godkjenningen, Trouw Nutritional International BV, og det unike identifikasjonsnummeret som er tildelt den 

genmodifiserte organismen. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av  

17. og 18. april 2013(4) med at vannfritt biotin og betainhydroklorid under de foreslåtte bruksvilkårene i fôrvarer ikke 

har noen skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. 

6) Myndigheten konkluderte videre med at vannfritt betain og betainhydroklorid kan være virkningsfulle hos alle dyrearter. 

Myndigheten konkluderte også med at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer for brukerne. Myndigheten anser ikke at 

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

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

nr. 1831/2003. 

7) Vurderingen av vannfritt betain og betainhydroklorid viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning 

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

Det bør fastsettes et anbefalt maksimumsinnhold av tilsatt vannfritt betain og betainhydroklorid i fôrvarer og 

drikkevann.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 3.7.2015, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2015 av  

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 8. 

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

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

(3) Kommisjonsvedtak 2007/692/EF av 24. oktober 2007 om tillatelse til å bringe i omsetning næringsmidler og fôrvarer framstilt av 

genmodifisert sukkerbete H7-1 (KM-ØØØH71-4) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 283 av 

27.10.2007, s. 69). 

(4) EFSA Journal 2013;11(5):3209;EFSA Journal 2013;11(5):3210;EFSA Journal 2013;11(5):3211. 

2021/EØS/17/11 
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8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig anvendelse, bør 

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

medfører. 

9) KM-ØØØH71-4 sukkerbete er godkjent for bruk til framstilling av næringsmidler, næringsmiddelingredienser og fôr i ti 

år fra datoen for underretning om beslutning 2007/692/EF. Godkjenningsinnehaverne ble underrettet om nevnte 

beslutning 23. oktober 2007. Godkjenningen av vannfritt betain framstilt av KM-ØØØH71-4 sukkerbete som 

tilsetningsstoff i fôrvarer bør ikke gjelde lenger enn godkjenningen av KM-ØØØH71-4 sukkerbete. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «vitaminer, 

provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på 

vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

1.  Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder stoffene, og som er framstilt og merket før 23. januar 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 23. juli 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2.  Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 23. juli 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 23. juli 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3.  Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 23. juli 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 23. juli 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

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

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 2. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identify-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

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 % 

eller mg aktivt stoff / l vann 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning. 

3a920 — Betain, 

vannfritt 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Betain, vannfritt 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Betain 

C5H11NO2 

CAS-nummer: 107-43-7 

Vannfritt betain framstilt ved 

kjemisk syntese eller ved 

ekstraksjon fra melasse eller 

vinasse av suk-kerbete, som er 

biprodukter fra sukkerproduksjon. 

Renhetskriterier: vannfritt betain 

(fast form), minst 97 % (på 

tørrstoffbasis). Vannfritt betain i 

flytende form, minst 47 %. 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av vannfritt betain 

i tilsetningsstoffet, premikser, fôr-

varer og vann: Høy-trykksvæske-

kromato-grafi med påvis-ning av 

brytingsindeks (HPLC-RI). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Vannfritt betain kan bringes i omsetning og 

brukes som tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

2.  I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkår for lagring og 

stabilitet. 

3.  Tilsetningsstoffet kan brukes i drikkevann. 

4.  Det anbefales at følgende tilsetningsmengder 

ikke overstiges: 2 000 mg betain / kg fullfôr 

(med et vanninnhold på 12 %) eller 1 000 mg 

betain / l drikkevann for fjørfe, 700 mg 

betain / l drikkevann for svin og 250 mg 

betain / l drikkevann for kalver beregnet på 

avl. 

5.  Dersom tilsatt betain brukes i fôr og 

drikkevann samtidig, bør det sikres at de 

samlede anbefalte mengdene ikke overstiges, 

idet det tas hensyn til mengder som 

forekommer naturlig i fôret. 

6.  Brukersikkerhet: Åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker skal brukes ved håndtering. 

23.7.2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identify-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

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 % 

eller mg aktivt stoff / l vann 

3a921 Trouw 

Nutrition 

Interna-

tional BV 

Vannfritt 

betain 

framstilt av 

genmodifisert 

sukkerbete. 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Betain, vannfritt 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Betain 

C5H11NO2 

CAS-nummer: 107-43-7 

Vannfritt betain i fast form framstilt 

ved ekstraksjon fra genmodifisert 

KM-ØØØH71-4 sukkerbete. 

Renhetskriterier: minst 97 % (på 

tørrstoffbasis) 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av vannfritt betain 

i tilsetningsstoffet, premikser, 

fôrvarer og vann: Høytrykksvæske-

kromatografi med påvisning av 

brytningsindeks (HPLC-RI). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Vannfritt betain kan bringes i omsetning og 

brukes som tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

2.  I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkår for lagring og 

stabilitet. 

3.  Tilsetningsstoffet kan brukes i drikkevann. 

4.  Det anbefales at følgende tilsetningsmengder 

ikke overstiges: 2 000 mg betain / kg fullfôr 

(med et vanninnhold på 12 %) eller 1 000 mg 

betain / l drikkevann for fjørfe, 700 mg 

betain / l drikkevann for svin og 250 mg 

betain / l drikkevann for kalver beregnet på 

avl. 

5.  Dersom tilsatt betain brukes i fôr og 

drikkevann samtidig, bør det sikres at de 

samlede anbefalte mengdene ikke overstiges, 

idet det tas hensyn til mengder som 

forekommer naturlig i fôret. 

6.  Brukersikkerhet: Åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker skal brukes ved håndtering. 

23.10.2017 
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Tilsetnings-

stoffets 

identify-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

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 % 

eller mg aktivt stoff / l vann 

3a925 — Betainhydrok

lorid 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Betainhydroklorid 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Betainhydroklorid 

Kjemisk formel: C5H11NO2·HCl 

CAS-nummer: 590-46-5 

Betainhydroklorid i fast form 

framstilt ved kjemisk syntese. 

Renhetskriterier: minst 98 % (på 

tørrstoffbasis) 

Analysemetode(1) 

– Til bestemmelse av betain-

hydroklorid i tilsetningsstoffet: 

1.  Titrering med perklorsyre 

(US Pharmacopeia 31, 

Betaine hydrochloride 

mongraph) eller 

2.  Høytrykksvæske-

kromatografi med påvisning 

av brytningsindeks (HPLC-

RI). 

– Til bestemmelse av betain-

hydroklorid i premikser, fôrvarer 

og vann: Høytrykksvæske-

kromatografi med påvisning av 

brytningsindeks (HPLC-RI). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Vannfritt betain kan bringes i omsetning og 

brukes som tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

2.  I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkår for lagring og  

stabilitet. 

3.  Tilsetningsstoffet kan brukes i drikkevann. 

4.  Det anbefales at følgende tilsetningsmengder 

ikke overstiges: 2 000 mg betain / kg fullfôr 

(med et vanninnhold på 12 %) eller 1 000 mg 

betain / l drikkevann for fjørfe, 700 mg  

betain / l drikkevann for svin og 250 mg  

betain / l drikkevann for kalver beregnet på 

avl. 

5.  Dersom tilsatt betain brukes i fôr og drikke-

vann samtidig, bør det sikres at de samlede 

anbefalte mengdene ikke overstiges, idet det 

tas hensyn til mengder som forekommer  

naturlig i fôret. 

6.  Brukersikkerhet: Åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker skal brukes ved håndtering. 

23.7.2025 

(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) 2015/1061 

av 2. juli 2015 

om godkjenning av askorbinsyre, natriumaskorbylfosfat, natriumkalsiumaskorbylfosfat, 

natriumaskorbat, kalsiumaskorbat og askorbylpalmitat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 

dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

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

2) Askorbinsyre, natriumaskorbylfosfat, natriumkalsiumaskorbylfosfat, natriumaskorbat, kalsiumaskorbat og 

askorbylpalmitat ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer 

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

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

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

om ny vurdering av askorbinsyre, natriumaskorbylfosfat og natriumkalsiumaskorbylfosfat som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer for alle dyrearter og, i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning, om en ny bruk av askorbinsyre i drikkevann. 

Søkerne anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer». 

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

nr. 1831/2003. 

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

om ny vurdering av askorbinsyre, natriumaskorbat, kalsiumaskorbat og askorbylpalmitat som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien 

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

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

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av  

30. januar 2013(3) med at askorbinsyre, natriumaskorbylfosfat, natriumkalsiumaskorbylfosfat, natriumaskorbat, 

kalsiumaskorbat og askorbylpalmitat under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkninger på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte også med at askorbinsyre, natriumaskorbylfosfat og 

natriumkalsiumaskorbylfosfat anses som effektive kilder til vitamin C, og at det ikke er nødvendig med noen ytterligere 

påvisning av virkning for askorbinsyre, natriumaskorbat, kalsiumaskorbat og askorbylpalmitat, ettersom de er godkjent 

for bruk som antioksidanter i næringsmidler, og ettersom deres funksjon i fôr i all vesentlighet er den samme som i 

næringsmidler. 

6) Myndigheten konkluderte videre med at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer for brukerne. Myndigheten anser ikke 

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

analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer og, med hensyn til askorbinsyre, i vann, som er framlagt av 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 3.7.2015, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2015 av 30. oktober 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 

av 22.6.2017, s. 8. 

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

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

(3) EFSA Journal 2013; 11(2):3103 and EFSA Journal 2013; 11(2):3104. 

2021/EØS/17/12 
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7) Vurderingen av askorbinsyre, natriumaskorbylfosfat, natriumkalsiumaskorbylfosfat, natriumaskorbat, kalsiumaskorbat 

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

Bruk av stoffene bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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

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

medfører. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer 

på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

2.  Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «antioksi-

danter», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

1.  Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder stoffene, og som er framstilt og merket før 23. januar 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 23. juli 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2.  Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 23. juli 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 23. juli 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3.  Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 23. juli 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 23. juli 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

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

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 2. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 

mg aktivt stoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 

12 % eller mg aktivt stoff / l 

vann 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning. 

3a300 — «Askorbinsyre» 

eller 

«Vitamin C» 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Askorbinsyre. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-askorbinsyre 

C6H8O6 

CAS-nr.: 50-81-7 

L-askorbinsyre i fast form framstilt ved kjemisk 

syntese. 

Renhetskriterier: minst 99 %. 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av L-askorbinsyre i tilsetningsstoffet: 

titrimetri — Den europeiske farmakopés monografi 

(Ph.Eur. 01/2011:0253). 

Til mengdebestemmelse av L-askorbinsyre i 

premikser og fôrvarer: titrimetri. 

Til mengdebestemmelse av L-askorbinsyre i vann: 

– titrimetri (AOAC 967.21) eller 

– Høytrykksvæskekromatografi kombinert med UV-

påvisning ved 265 nm (EN 14130:2003) 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Askorbinsyre kan bringes 

i omsetning og brukes 

som tilsetningsstoff i 

form av et preparat. 

2.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkår 

for lagring og stabilitet. 

3.  Sikkerhetstiltak: Ånde-

drettsvern, vernebriller 

og hansker skal brukes 

ved håndtering. 

4.  Tilsetningsstoffet kan 

brukes i drikkevann. 

23. juli 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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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning. 

3a311  «Natriumas-

korbylfosfat» 

eller  

«Vitamin C». 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Natriumaskorbylfosfat. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Natriumaskorbylfosfat 

C6H6O9Na3P · 2H2O 

CAS-nr.: 66170-10-3 

Natriumaskorbylfosfat i fast form framstilt ved 

kjemisk syntese. 

Renhetskriterier: minst 95 % med et minsteinnhold på 

45 % askorbinsyre. 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av renheten av natriumaskorbylfosfat 

og askorbinsyreekvivalenten i tilsetningsstoffet: 

høytrykksvæskekromatografi kombinert med detektor 

med variabel bølgelengde (VWD). 

Til bestemmelse av samlet mengde natrium i 

tilsetningsstoffet: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS (EN ISO 

6869:2000) eller 

– induktivt koplet plasma-atomemisjonsspektrometri, 

ICP-AES (EN15510:2007). 

Til mengdebestemmelse av askorbylmonofosfat i 

premikser og fôrvarer: høytrykksvæskekromatografi 

kombinert med UV-påvisning ved 254 nm (HPLC-

UV). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Natriumaskorbylfosfat 

kan bringes i omsetning 

og brukes som tilset-

ningsstoff i form av et 

preparat. 

2.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkår 

for lagring og stabilitet. 

3.  Sikkerhetstiltak: Ånde-

drettsvern skal brukes 

ved håndtering. 

23. juli 2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

3a312  «Natrium-

kalsium-

askorbylfosfat» 

eller  

«Vitamin C». 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Natriumkalsiumaskorbylfosfat. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Natriumkalsiumaskorbylfosfat 

C6H6O9P · CaNa. 

Natriumkalsium-L-askorbylfosfat i fast form framstilt 

ved kjemisk syntese. 

Renhetskriterier: minst 95 % med et minsteinnhold på 

35 % askorbinsyre. 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av renheten av natriumkalsiumas-

korbylfosfat og askorbinsyreekvivalenten i 

tilsetningsstoffet: høytrykksvæskekromatografi 

kombinert med detektor med variabel bølgelengde 

(VWD). 

Til bestemmelse av samlet mengde kalsium og 

natrium i tilsetningsstoffet: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS (EN ISO 

6869:2000) eller 

– induktivt koplet plasma-atomemisjonsspektrometri, 

ICP-AES (EN15510:2007). 

Til mengdebestemmelse av askorbylmonofosfat i 

premikser og fôrvarer: høytrykksvæskekromatografi 

kombinert med UV-påvisning ved 254 nm (HPLC-

UV). 

Alle 

dyrearter 

   1. Natriumkalsiumaskorbyl-

fosfat kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av 

et preparat. 

2.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkår 

for lagring og stabilitet. 

3.  Brukersikkerhet: Ånde-

drettsvern skal brukes 

ved håndtering. 

23. juli 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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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: antioksidanter. 

3a300 — Askorbinsyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Askorbinsyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-askorbinsyre 

C6H8O6 

CAS-nr.: 50-81-7 

L-askorbinsyre i fast form framstilt ved kjemisk 

syntese. 

Renhetskriterier: minst 99 %. 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av L-askorbinsyre i tilsetningsstoffet: 

titrimetri — Den europeiske farmakopés monografi 

(Ph.Eur. 01/2011:0253). 

Til mengdebestemmelse av L-askorbinsyre i premikser 

og fôrvarer: titrimetri. 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Askorbinsyre kan bringes 

i omsetning og brukes 

som tilsetningsstoff i 

form av et preparat. 

2.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet angis 

vilkår for lagring og 

stabilitet, og for 

premiksene angis vilkår 

for lagring. 

3.  Sikkerhetstiltak: Ånde-

drettsvern, vernebriller og 

hansker skal brukes ved 

håndtering. 

23. juli 2025 

1b301  Natriumas-

korbat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Natriumaskorbat. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Natrium-L-askorbat. 

C6H7O6Na 

CAS-nr.: 134-03-2 

Natrium-L-askorbat i fast form framstilt ved kjemisk 

syntese. 

Renhetskriterier: minst 99 %. 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet angis 

vilkår for lagring og 

stabilitet, og for 

premiksene angis vilkår 

for lagring. 

2.  Sikkerhetstiltak: Ånde-

drettsvern, vernebriller og 

hansker skal brukes ved 

håndtering. 

23. juli 2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av natrium-L-askorbat i 

tilsetningsstoffet: titrimetri — Den europeiske 

farmakopés monografi (Ph.Eur. 01/2011:1791). 

Til bestemmelse av samlet mengde natrium i 

tilsetningsstoffet: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS (EN ISO 

6869:2000) eller 

– induktivt koplet plasma-atomemisjonsspektrometri, 

ICP-AES (EN15510:2007). 

Til mengdebestemmelse av natrium-L-askorbat i 

premikser og fôrvarer: titrimetri. 

      

1b302  Kalsiumaskorbat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kalsiumaskorbat. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kalsium-L(+)-askorbatdihydrat 

C12H14O12Ca · 2H2O 

CAS-nr.: 5743-28-2 

Natrium-L-askorbatdihydrat i fast form framstilt ved 

kjemisk syntese. 

Renhetskriterier: minst 99 %. 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av kalsium-L-askorbat i 

tilsetningsstoffet: titrimetri — Den europeiske 

farmakopés monografi (Ph.Eur. 01/2008:1182). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet angis 

vilkår for lagring og 

stabilitet, og for 

premiksene angis vilkår 

for lagring. 

2.  Sikkerhetstiltak: Ånde-

drettsvern, vernebriller og 

hansker skal brukes ved 

håndtering. 

23. juli 2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet mengde kalsium i 

tilsetningsstoffet: 

— atomabsorpsjonsspektrometri, AAS (EN ISO 

6869:2000) eller 

— induktivt koplet plasma-atomemisjonsspektrometri, 

ICP-AES (EN15510:2007). 

Til mengdebestemmelse av kalsium-L-askorbat i 

premikser og fôrvarer: titrimetri. 

      

1b304  Askorbyl-

palmitat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Askorbylpalmitat. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-askorbyl-6-palmitat 

C22H38O7 

CAS-nr.: 137-66-6 

L-askorbyl-6-palmitat i fast form framstilt ved kjemisk 

syntese. 

Renhetskriterier: minst 98 %. 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-askorbyl-6-palmitat i 

tilsetningsstoffet: 

— titrimetri — Den europeiske farmakopés monografi 

(Ph.Eur. 01/2008:0807). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet angis 

vilkår for lagring og 

stabilitet, og for 

premiksene angis vilkår 

for lagring. 

2.  Sikkerhetstiltak: Ånde-

drettsvern, vernebriller og 

hansker skal brukes ved 

håndtering. 

23. juli 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) 2015/1104 

av 8. juli 2015 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 237/2012 med hensyn til en ny form for alfa-

galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-beta-

glukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) (innehaver av godkjenningen: Kerry 

Ingredients and Flavours)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) Bruk av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-beta-

glukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) ble godkjent for et tidsrom på ti år for 

oppfôringskyllinger ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 237/2012(2) og for mindre utbredte 

fjørfearter til oppfôring samt livkyllinger ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1365/2013(3). 

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

for godkjenning endres slik at de også omfatter en flytende form for alfa-galakosidase og endo-1,4-beta-glukanase til 

bruk som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger. Søknaden inneholdt relevante opplysninger til støtte for den. 

Kommisjonen oversendte søknaden til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten»). 

4) Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 28. oktober 2014(4) med at den flytende formen for alfa-galakosidase 

(EC 3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-beta-glukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av 

Aspergillus niger (CBS 120604) ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, og at den 

kan ha gunstig innvirkning på oppfôringskyllingers ytelse. 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-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og 

endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) viser at vilkårene for godkjenning 

fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Den eksisterende godkjenningen bør derfor endres slik at 

den også omfatter den nye formen. 

6) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 237/2012 bør derfor endres. 

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

fôr — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 181 av 9.7.2015, s. 61, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2015 av  

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 8. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 237/2012 av 19. mars 2012 om godkjenning av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) 

framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-beta-glukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) 

som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringskjuklingar (innehavar av godkjenninga: Kerry Ingredients and Flavours) (EUT L 80 av 

20.3.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av et preparat av alfa-galaktosidase framstilt av Saccharomyces cerevisiae 

(CBS 615.94) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) som tilsetningsstoff i fôrvarer for mindre utbredte 

fjørfearter til oppfôring og livkyllinger (innehaver av godkjenningen: Kerry Ingredients and Flavours) (EUT L 343 av 19.12.2013, s. 31). 

(4) EFSA Journal 2014;12(11):3897. 

2021/EØS/17/13 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 237/2012 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, 8. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyre-gruppe 

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. 

4a17 Kerry 

Ingredients 

and Flavours 

Alfa-

galaktosi-

dase 

EC 3.2.1.22 

Endo-1,4-

betagluka-

nase 

EC 3.2.1.4 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) 

framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 

615.94) og endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) 

framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) 

med en aktivitet på minst: 

Fast form: 

1 000 U(1) alfa-galaktosidase / g 

5 700 U(2) endo-1,4-betaglukanase / g 

Flytende form: 

500 U alfa-galaktosidase / g 

2 850 U endo-1,4-betaglukanase / g 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Alfa-galaktosidase framstilt av Saccharomyces 

cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-

betaglukanase framstilt av Aspergillus niger 

(CBS 120604). 

Analysemetode(3)  

Bestemmelse: 

– Alfa-galaktosidase: kolorimetrisk metode 

som måler p-nitrofenol som frigjøres ved 

hjelp av alfa-galaktosidase fra p-nitrofenyl-

alfa-galaktopyrano-sidsubstrat 

Opp-

fôrings-

kyllin-ger 

— 50 U alfa-

galakto-

sidase 

285 U endo-

1,4-betaglu-

kanase 

— 1.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen angis lag-

ringstemperatur, hold-

barhetstid og pelleterings-

stabilitet. 

2.  Høyeste anbefalte dose: 

– 100 U alfa-galak-

tosidase / kg 

– 570 U endo-1,4-

betaglukanase / kg 

3.  Sikkerhetstiltak: Ånde-

drettsvern, vernebriller og 

hans-ker skal brukes ved 

håndtering. 

9. april 2022 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyre-gruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   – Endo-1,4-betaglukanase: kolorimetrisk 

metode som måler det vannløselige 

fargestoffet som frigjøres ved hjelp av endo-

1,4-betaglukanase fra azurinkryss-bundet 

bygg-glukansubstrat 

      

(1) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 μmol p-nitrolfenol fra p-nitrofenyl-alfa-galaktopyranosid (pNPG) per minutt ved pH 5,0 og 37 °C. 

(2) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mg reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan per minutt ved pH 5,0 og 50 °C. 
(3) Nærmere opplysninger om sanalysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1105 

av 8. juli 2015 

om godkjenning av et preparat avBifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus 

salivarius ssp. salivarius DSM 16351 og Enterococcus faecium DSM 21913 som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter ikke ment for egglegging, om godkjenning av dette 

tilsetningsstoffet for bruk i drikkevann til oppfôringskyllinger og om endring av forordning  

(EU) nr. 544/2013 med hensyn til grenseverdien for dette tilsetningsstoffet i fullfôr og dets  

forenlighet med koksidiostatika (innehaver av godkjenningen: Biomin GmbH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi og endre slik godkjenning. 

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

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 og 

Enterococcus faecium DSM 21913 og om endring av vilkårene for den gjeldende godkjenningen for oppfôringskyllinger 

som ble gitt ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 544/2013(2). Søknaden inneholdt de opplysninger 

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

støtte for anmodningen om endring. 

3) Søknaden gjelder godkjenning av en ny bruk av preparatet av Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 og Enterococcus faecium DSM 21913 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for livkyllinger og for mindre utbredte fjørfearter ikke ment for egglegging, med klassifisering i kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer», om godkjenning av en ny bruk av preparatet i drikkevann til oppfôringskyllinger og 

om endring av vilkårene for den gjeldende godkjenningen for oppfôringskyllinger for å muliggjøre samtidig bruk med 

koksidiostatikaene dekokinat, narasin, nicarbazin eller narasin/nicarbazin og for å fjerne grenseverdien for dette 

preparatet i fullfôr. 

4) Bruk av nevnte preparat ble godkjent for oppfôringskyllinger for et tidsrom på ti år ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 544/2013. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

9. desember 2014(3) med at preparatet av Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius 

ssp. salivarius DSM 16351 og Enterococcus faecium DSM 21913 ved de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på menneskers eller dyrs helse eller på miljøet, og at det kan være virkningsfullt hos livkyllinger og 

mindre utbredte fjørfearter ikke ment for egglegging. Myndigheten konkluderte også med at tilføring av 

tilsetningsstoffet via drikkevann er like sikkert for oppfôringskyllinger som tilføring via fôr, og at det ikke vil oppstå 

sikkerhetsproblemer dersom den gjeldende maksimumsdosen for oppfôringskyllinger fjernes. Konklusjonene om 

sikkerheten for oppfôringskyllinger ved tilføring via drikkevann og fjerning av maksimumsdosen gjelder også for 

livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter. Myndigheten konkluderte videre med at tilsetningsstoffet er forenlig med 

koksidiostatikaene dekokinat, narasin, nicarbazin eller narasin/nicarbazin. Myndigheten anser ikke at det er behov for 

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

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 181 av 9.7.2015, s. 65, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2015 av  

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 8. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 544/2013 av 14. juni 2013 om godkjenning av et preparat av Bifidobacterium animalis 

ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 og Enterococcus faecium DSM 21913 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Biomin GmbH) (EUT L 163 av 15.6.2013, s. 13). 

(3) EFSA Journal 2015; 13(1):3966. 

2021/EØS/17/14 
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6) Vurderingen av preparatet av Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. 

salivarius DSM 16351 og Enterococcus faecium DSM 21913 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

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

forordning. 

7) For å tillate bruk også hos oppfôringskyllinger av koksidiostatika som er forenlige med preparatet av Bifidobacterium 

animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 og Enterococcus faecium 

DSM 21913, og for å tillate samme innhold av nevnte preparat i fullfôr for oppfôringskyllinger som i fullfôr for 

livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter, bør forordning (EU) nr. 544/2013 endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

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

Artikkel 2 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 544/2013 gjøres følgende endringer: 

1)  I åttende kolonne, «Høyeste innhold», utgår teksten «1 × 109». 

2)  I niende kolonne, «Andre bestemmelser», skal nr. 2 lyde: 

«2.  Kan brukes i fôr som inneholder følgende godkjente koksidiostatika: maduramicinammonium, diclazuril, robeni-

dinhydroklorid, dekokinat, narasin, nicarbazin eller narasin/nicarbazin.» 

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, 8. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

DEL A 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
KDE(1) per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 

12 % 

KDE(1) per liter 

drikkevann 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1890 Biomin 

GmbH 

Bifidobacterium 

animalis ssp. 

animalis 

DSM 16284, 

Lactobacillus 

salivarius ssp. 

salivarius 

DSM 16351 og 

Enterococcus 

faecium 

DSM 21913 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Preparat av Bifidobacterium 

animalis ssp. animalis DSM 

16284 som inneholder minst 

3 × 109 KDE / g tilsetningsstoff 

Lactobacillus salivarius ssp. 

salivarius DSM 16351 som 

inneholder minst 1 × 109 

KDE / g tilsetningsstoff 

Enterococcus faecium DSM 

21913 som inneholder minst 

6 × 109 KDE / g tilsetningsstoff 

Fast preparat (forhold 3:1:6) 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige celler av 

Bifidobacterium animalis ssp. 

animalis DSM 16284, 

Lactobacillus salivarius ssp. 

salivarius DSM 16351 og 

Enterococcus faecium DSM 

21913 

Livkyllinger, 

mindre 

utbredte 

fjørfearter 

ikke ment for 

egglegging 

 1 × 108 — 5 × 107 — 1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lagrings-

temperatur, holdbarhetstid og 

pelleteringsstabilitet. 

2.  Kan brukes i fôr som inneholder 

følgende koksidiostatika: madura-

micinammonium, diclazuril, 

robenidinhydroklorid, dekokinat, 

narasin, nicarbazin eller narasin/ 

nicarbazin. 

3.  Sikkerhetstiltak: Åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker skal brukes 

ved håndtering. 

4.  Tilsetningsstoffet kan brukes også i 

drikkevann. 

29. juli 2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
KDE(1) per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 

12 % 

KDE(1) per liter 

drikkevann 

   Analysemetode(2) 

Til mengdebestemmelse av: 

Bifido-bacterium animalis ssp. 

animalis DSM 16284: plate-

spredningsmetode EN 15785, 

Lactobacillus salivarius ssp. 

salivarius DSM 16351: plate-

spredningsmetode EN 15787, 

Enterococcus faecium 

DSM 21913: platesprednings-

metode EN 15788. Til 

identifisering: Pulsfeltgelelekt-

roforese (PFGE). 

      5.  Ved bruk av tilsetningsstoffet i 

drikkevann skal det sikres at 

tilsetningsstoffet spres på en 

ensartet måte. 

6.  Bruk samtidig med antibiotika skal 

unngås. 

 

(1) Som samlet innhold av blandingen. 

(2) 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 

DEL B 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp KDE(1) per liter 

drikkevann 

 

4b1890 Biomin 

GmbH 

Bifidobacterium 

animalis ssp. animalis 

DSM 16284, 

Lactobacillus 

salivarius ssp. 

salivarius DSM 16351 

og Enterococcus 

faecium DSM 21913 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Bifidobacterium animalis ssp. 

animalis DSM 16284 som inneholder minst 

3 × 109 KDE / g tilsetningsstoff 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius 

DSM 16351 som inneholder minst 1 × 109 

KDE / g tilsetningsstoff 

Oppfôrings

kyllinger 

— 5 × 107 — 1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lagrings-

temperatur, holdbarhetstid og 

pelleteringsstabilitet. 

29. juli 2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp KDE(1) per liter 

drikkevann 

   Enterococcus faecium DSM 21913 som 

inneholder minst 6 × 109 KDE / g 

tilsetningsstoff 

Fast preparat (forhold 3:1:6) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Bifidobacterium 

animalis ssp. animalis DSM 16284, 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius 

DSM 16351 og Enterococcus faecium DSM 

21913 

Analysemetode(2) 

Til mengdebestemmelse av: Bifido-

bacterium animalis ssp. animalis 

DSM 16284: platespredningsmetode EN 

15785, Lactobacillus salivarius ssp. 

salivarius DSM 16351: platesprednings-

metode EN 15787, Enterococcus faecium 

DSM 21913: platespredningsmetode 

EN 15788. Til identifisering: Pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE). 

    2. Drikkevannet som inneholder 

tilsetningsstoffet, kan brukes 

samtidig med fôr som inneholder 

følgende tillatte koksidiostatika: 

maduramicinammonium, diclazuril, 

robenidinhydroklorid, dekokinat, 

narasin, nicarbazin eller narasin/ 

nicarbazin. 

3. Sikkerhetstiltak: Åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker skal brukes 

ved håndtering. 

4. Det skal sikres at tilsetningsstoffet 

spres på en ensartet måte i 

drikkevannet. 

5. Bruk samtidig med antibiotika skal 

unngås. 

 

(1) Som samlet innhold av blandingen. 

(2) 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) 2015/1114 

av 9. juli 2015 

om godkjenning av L-valin framstilt av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, 

og om endring av forordning (EF) nr. 403/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 848/2014 og  

(EU) nr. 1236/2014(*) 

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 artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi og endre slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt to søknader om godkjenning av L-valin. 

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

nr. 1831/2003. 

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

coli NITE SD 00066 og L-valin framstilt av Escherichia coli NITE BP-01755 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av  

9. desember 2014(2) og 29. april 2015(3) med at L-valin framstilt av Escherichia coli NITE SD 00066 og av Escherichia 

coli NITE BP-01755 under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på 

miljøet, og at det anses som en effektiv kilde til den essensielle aminosyren L-valin i fôrvarer. Myndigheten anser ikke 

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

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

nr. 1831/2003. 

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

Bruk av stoffet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

6) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 403/2009(4) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 848/2014(5) og 

(EU) nr. 1236/2014(6) ble L-valin godkjent som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôrvarer. For å klargjøre at disse 

tilsetningsstoffene har samme renhet og ikke inneholder rester av mikroorganismene som brukes ved framstillingen, bør 

de få samme identifikasjonsnummer selv om de er framstilt av forskjellige mikroorganismer. 

7) Følgelig er kravet om å angi identifikasjonsnummer på etiketten til fôrmidler og fôrblandinger som inneholder L-valin, 

ikke lenger gyldig. 

8) Forordning (EF) nr. 403/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 848/2014 og (EU) nr. 1236/2014 bør derfor 

endres.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 10.7.2015, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2015 av  

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 8. 

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

(2) EFSA Journal 2015;13(1):3965. 

(3) EFSA Journal 2015;13(5):4110. 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 403/2009 av 14. mai 2009 om godkjenning av et preparat av L-valin som tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT 

L 120 av 15.5.2009, s. 3). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 848/2014 av 4. august 2014 om godkjenning av L-valin framstilt av Corynebacterium 

glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og om endring av forordning (EF) nr. 403/2009 med hensyn til merking av  

L-valin som tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 232 av 5.8.2014, s. 13). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1236/2014 av 18. november 2014 om godkjenning av L-valin framstilt av 

Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 332 av 19.11.2014, s. 26). 

2021/EØS/17/15 
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9) 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. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

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

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

Artikkel 2 

Endringer av forordning (EF) nr. 403/2009 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 403/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I første kolonne endres «3c3.7.1» til «3c370». 

2)  I niende kolonne utgår annet ledd. 

Artikkel 3 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 848/2014 

I niende kolonne i vedlegget til forordning (EF) nr. 848/2014 utgår nr. 2. 

Artikkel 4 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1236/2014 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1236/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  I første kolonne endres «3c369» til «3c370». 

2)  I niende kolonne utgår nr. 3. 

Artikkel 5 

Overgangstiltak 

1.  L-valin godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 403/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 848/2014 og (EU) 

nr. 1236/2014 og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 30. januar 2016 i samsvar med 

reglene som gjaldt før 30. juli 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2.  Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffet nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 30. juli 2016 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 30. juli 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. For fôr 

beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon, utløper tidsrommet for framstilling og merking nevnt i første 

punktum 30. juli 2017. 
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Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 9. juli 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 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

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

3c370 — L-valin Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-valin, minst 98 % (i tørrstoff) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-valin ((2S)-2-amino-3-metylbutan-syre) 
framstilt ved gjæring med Escherichia coli 
NITE SD 00066 eller Escherichia coli 
NITE BP-01755 

Kjemisk formel: C5H11NO2 

CAS-nummer: 72-18-4 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-valin i 
tilsetningsstoffet: Food Chemical Codex 
«L-valine monograph». 

Til bestemmelse av valin i premikser, 
fôrblandinger og fôrmidler: 

Ionebytterkromatografi kombinert med 
postkolonnederivatisering og 
spektrofotometrisk påvisning (HP-
LC/VIS) – kommisjonsforordning (EF)  
nr. 152/2009(2). 

Alle arter —   1.  Vanninnholdet skal angis på 
merkingen. 

2.  Brukersikkerhet: Åndedrettsvern, 
vernebriller og hansker skal 
brukes ved håndtering. 

30. juli 2025 

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

(2) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 291/2014 

av 21. mars 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1289/2004 med hensyn til tilbakeholdingstid og grenseverdier for 

restmengder av tilsetningsstoffet dekokinat i fôrvarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninge r: 

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

vilkårene for godkjenning av et tilsetningsstoff endres 

etter søknad fra innehaveren av godkjenningen og på 

grunnlag av en uttalelse fra Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»). 

2) Bruk av dekokinat, som tilhører gruppen «koksidio-

statika og andre stoffer med legemiddelvirkning», ble i 

samsvar med rådsdirektiv 70/524/EØF(2) godkjent i ti år 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger 

ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1289/2004(3). 

3) Innehaveren av godkjenningen har inngitt en søknad 

med anmodning om en reduksjon i den godkjente 

tilbakeholdingstiden fra tre til null dager før slakting og 

innføring av grenseverdier for restmengder for lever 

(1,0 mg/kg), nyrer (0,8 mg/kg), muskulatur (0,5 mg/kg) 

og skinn/fett (1,0 mg/kg) fra dyr fôret med 

tilsetningsstoffet. Innehaveren av godkjenningen framla 

relevante opplysninger til støtte for søknaden. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 22.3.2014, s. 87, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 239/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 11. 

(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. 1289/2004 av 14. juli 2004 om 

den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Deccox®, som 

tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med 

legemiddelvirkning», i fôrvarer (EUT L 243 av 15.7.2004, s. 15). 

4) Myndigheten fastslo i sin uttalelse av  

12. september 2013(4) at en endret tilbakeholdingstid fra 

tre til null dager ikke går ut over forbrukersikkerheten, 

og at nye opplysninger som er framlagt, bekrefter at det 

ikke er behov for grenseverdier. 

5) Av hensyn til kontrollmulighetene ble det imidlertid 

ansett som hensiktsmessig å fastsette grenseverdier slik 

søkeren foreslo. 

6) Vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. 

7) Forordning (EF) nr. 1289/2004 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1289/2004 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. 

  

(4) EFSA Journal 2013; 11(10):3370. 

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

Utferdiget i Brussel, 21. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

2021/EØS/17/16 
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VEDLEGG 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1289/2004 skal lyde: 

«VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

registrerings-

nummer 

Navn og 

registreringsnummer 

til den personen med 

ansvar for å bringe 

tilsetningsstoffet i 

omsetning 

Tilsetningsstoff 

(handelsbe-

tegnelse) 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre 

bestemmelser 

Godkjenningsperi

odens utløp 

Grenseverdier for 

restmengder i de 

relevante 

næringsmidlene av 

animalsk opprinnelse 

mg aktivt stoff / kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

Koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning 

E756 Zoetis Belgium 

SA 

Dekokinat 

(Deccox) 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning: 

Dekokinat: 60,6 g/kg 

Raffinert, deodorisert 

soyaolje: 28,5 g/kg 

Hvetefôrmel: q.s. 1 kg 

Aktivt stoff: 

Dekokinat 

C24H35NO5 

Etyl-6-decyloksy-7-etoksy-

4-hydroksykinolin-3-

karboksylat 

CAS-nummer: 18507-89-6 

Beslektede urenheter: 

6-decyloksy-7-etoksy-4-

hydroksykinolin-3-

karboksylsyre: < 0,5 % 

Metyl-6-decyloksy-7-

etoksy-4-hydroksykinolin-3-

karboksylat: < 1,0 % 

Dietyl-4-decyloksy-3-

etoksyanilinmetylene-

malonat: < 0,5 % 

Oppfôrings

kyllinger 

 20 40 — 17. juli 2014 1 000 μg 

dekokinat/kg våt 

lever og vått 

skinn+fett, 

800 μg dekokinat/kg 

våt nyre, 

500 μg dekokinat/kg 

våt muskulatur. 
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Tilsetnings-

stoffets 

registrerings-

nummer 

Navn og 

registreringsnummer 

til den personen med 

ansvar for å bringe 

tilsetningsstoffet i 

omsetning 

Tilsetningsstoff 

(handelsbe-

tegnelse) 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre 

bestemmelser 

Godkjenningsperi

odens utløp 

Grenseverdier for 

restmengder i de 

relevante 

næringsmidlene av 

animalsk opprinnelse 

mg aktivt stoff / kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1): 

Til bestemmelse av 

dekokinat i tilsetningsstoff i 

fôrvarer, premikser og 

fôrvarer: 

Reversfase-

høytrykksvæskekromatograf

i med fluorescenspåvisning 

(RP-HPLC-FL) — EN 

16162 

Til bestemmelse av 

dekokinat i vev: 

Reversfase-

høytrykksvæskekromatograf

i i kombinasjon med 

tredobbelt firepolet 

massespektometer (RP-

HPLC-MS/MS) 

       

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/897 

av 11. juni 2015 

om godkjenning av tiaminhydroklorid og tiaminmononitrat som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

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

2)  Tiaminhydroklorid og tiaminmononitrat ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter. Disse produktene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i 

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

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

om ny vurdering av tiaminhydroklorid og tiaminmononitrat som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter og, i 

samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning, om ny bruk i drikkevann. Søkerne anmodet om at disse tilsetningsstoffene 

skulle klassifiseres i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer». Søknadene var vedlagt 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 sine uttalelser av  

11. oktober 2011(3) med at tiaminhydroklorid og tiaminmononitrat under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at 

tiaminhydroklorid og tiaminmononitrat er effektive kilder til vitamin B1, og at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer 

for brukerne. 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. 

5)  Vurderingen av tiaminhydroklorid og tiaminmononitrat viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

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

forordning. 

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 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «vitaminer, 

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

vilkår som er fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 147 av 12.6.2015, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 240/2015 av  

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 12. 

(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(11):2411; EFSA Journal 2011;9(11):2412; EFSA Journal 2011;9(11):2413. 
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Artikkel 2 

1.  Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder stoffene, og som er framstilt og merket før 2. januar 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 2. juli 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2.  Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 2. juli 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 2. juli 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom 

de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3.  Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 2. juli 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 2. juli 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom 

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

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 

mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

eller mg aktivt stoff per 

l vann 

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

3a820  «Tiaminhydroklor

id» eller «Vitamin 

B1» 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Tiaminhydroklorid 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Tiaminhydroklorid 

C12H17ClN4OS•HCl 

CAS-nr. 67-03-8 

Tiaminhydroklorid, fast form, framstilt ved kjemisk 

syntese. 

Renhetskriterier: minst 98,5 % på tørrstoffbasis 

Analysemetoder(1) 

Til karakterisering av tiaminhydroklorid i 

tilsetningsstoffet: 

— høytrykksvæskekromatografi med UV-deteksjon 

(HPLC-UV) — Den amerikanske farmakopé 32 

(«tiaminhydroklorid» monografi). 

Til mengdebestemmelse av tiaminhydroklorid i 

premikser: 

— ionebytting-høytrykksvæskekromatografi kombinert 

med UV-detektor (HPLC-UV) — VDLUFA Bd. III, 

13.9.1, eller 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Angi vilkår for lagring 

og stabilitet i bruksanvis-

ningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen. 

2.  Tiaminhydroklorid kan 

brukes i drikkevann. 

3.  Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, verne-

briller og hansker ved 

håndtering. 

2. juli 2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 

mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

eller mg aktivt stoff per 

l vann 

   — reversfase høytrykksvæskekromatografi kombinert 

med fluorescensdeteksjon (HPLC-FL) — dekret 

20.2.2006, Official Italian Journal nr. 50, 1.3.2006. 

Til mengdebestemmelse av tiaminhydroklorid i 

tilsetningsstoffer: 

— reversfase høytrykksvæskekromatografi kombinert 

med fluorescensdeteksjon (HPLC-FL) — dekret 

20.2.2006, Official Italian Journal nr. 50, 1.3.2006. 

Til mengdebestemmelse av tiaminhydroklorid i vann: 

— reversfase høytrykksvæskekromatografi (HPLC) 

med postkolonne-derivatisering og fluorescens-

deteksjon. 

      

(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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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 

mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

eller mg aktivt stoff per 

l vann 

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

3a821  «Tiaminmononitr

at» eller «Vitamin 

B1» 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Tiaminmononitrat 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Tiaminmononitrat 

C12 H17N4OS•NO3 

CAS-nr.: 532-43-4 

Tiaminmononitrat, fast form, framstilt ved kjemisk 

syntese. 

Renhetskriterier: minst 98 % på tørrstoffbasis 

Analysemetoder(1) 

Til karakterisering av tiaminmononitrat i 

tilsetningsstoffet: 

— høytrykksvæskekromatografi med UV-deteksjon 

(HPLC-UV) — Den amerikanske farmakopé 32 

(«tiaminmononitrat» monografi). 

Til mengdebestemmelse av tiaminmononitrat i 

premikser: 

— ionebytting-høytrykksvæskekromatografi kombinert 

med UV-detektor (HPLC-UV) — VDLUFA Bd. III, 

13.9.1, eller 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Tiaminmononitrat kan 

bringes i omsetning og 

brukes som tilsetnings-

stoff i form av et 

preparat. 

2.  Angi vilkår for lagring 

og stabilitet i bruks-

anvisningen for tilset-

ningsstoffet og 

premiksen. 

3.  Tiaminmononitrat kan 

brukes i drikkevann. 

4.  Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker 

ved håndtering. 

2. juli 2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 

mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

eller mg aktivt stoff per 

l vann 

   — reversfase høytrykksvæskekromatografi kombinert 

med fluorescensdeteksjon (HPLC-FL) — dekret 

20.2.2006, Official Italian Journal nr. 50, 1.3.2006. 

Til mengdebestemmelse av tiaminmononitrat i fôrvarer: 

— reversfase høytrykksvæskekromatografi kombinert 

med fluorescensdeteksjon (HPLC-FL) — dekret 

20.2.2006, Official Italian Journal nr. 50, 1.3.2006. 

Til mengdebestemmelse av tiaminmononitrat i vann: 

— reversfase høytrykksvæskekromatografi (HPLC) 

med postkolonne-derivatisering og fluorescens-

deteksjon. 

      

(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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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/786 

av 19. mai 2015 

om fastsettelse av kriterier for godkjenning av detoksifiseringsprosesser som anvendes på produkter beregnet til 

fôrvarer, som fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til 

fôrvarehygiene(1), særlig artikkel 10 nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer(2), særlig 

artikkel 8 nr. 2 annet strekpunkt, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt å bruke produkter beregnet til fôrvarer som har et innhold av uønskede 

stoffer som overskrider grenseverdiene fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv. 

2)  I direktiv 2002/32/EF er det også fastsatt at medlemsstatene skal sikre at det treffes tiltak for å garantere at de 

detoksifiseringsprosesser som er godkjent for produkter beregnet til fôrvarer, anvendes på riktig måte, og at de 

detoksifiserte produktene er i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I til nevnte direktiv. For å sikre en ensartet 

vurdering i hele Den europeiske union av om detoksifiseringsprosesser kan godkjennes, bør det fastsettes kriterier for 

godkjenning av detoksifiseringsprosesser på EU-plan som et tillegg til kriteriene fastsatt for produkter beregnet til 

fôrvarer som har gjennomgått nevnte prosesser. 

3)  Kriteriene for godkjenning av detoksifiseringsprosesser bør sikre at detoksifiserte fôrvarer ikke utgjør en fare for dyrs og 

menneskers helse og for miljøet, og at detoksifiseringsprosessen ikke påvirker fôrvarenes egenskaper negativt. På 

anmodning fra Kommisjonen skal Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) foreta en vitenskapelig 

vurdering av om detoksifiseringsprosessen er i samsvar med nevnte kriterier. 

4)  Detoksifisering av forurensede fôrmidler, som definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav p) i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 767/2009(3), kan utføres ved hjelp av en fysisk, kjemisk eller (mikro)biologisk 

detoksifiseringsprosess. 

5)  Fra denne forordnings virkeområde er det nødvendig å utelukke de enkle detoksifiseringsprosessene der forurensningen 

med et uønsket stoff reduseres eller fjernes utelukkende ved hjelp av en vanlig raffineringsprosess, rensing, sortering 

eller mekanisk fjerning av forurensende stoffer eller visse deler av den forurensede fôrvaren, ettersom nevnte prosesser 

er en del av den vanlige produksjonsprosessen. 

6)  En funksjonsgruppe av tilsetningsstoffer som hemmer eller reduserer absorpsjonen av mykotoksiner, fremmer 

utskillelsen av disse eller endrer deres virkemåte og dermed svekker mykotoksinenes mulige skadevirkninger for dyrs 

og menneskers helse, er blitt lagt til i kategorien for teknologiske tilsetningsstoffer i vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1831/2003(4). Ettersom nevnte tilsetningsstoffer ikke endrer nivået av det uønskede stoffet i 

fôrvaren, detoksifiseres ikke fôrvaren ved bruk av nevnte tilsetningsstoffer, og bruken av nevnte tilsetningsstoffer 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 21.5.2015, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 241/2015 av  

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 13. 

(1) EUT L 35 av 8.2.2005, s. 1. 

(2) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning og bruk av fôrvarer, endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 79/373/EØF, kommisjonsdirektiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 

82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF samt kommisjonsvedtak 2004/217/EF (EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1). 

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

18.10.2003, s. 29). 

2021/EØS/17/18 
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omfattes derfor ikke av denne forordning. Ettersom slike produkter dessuten ikke er beregnet til fôrvarer som ikke 

oppfyller kravene, omfattes de ikke av denne forordning. 

7)  I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 183/2005 bør detoksifiseringsprosessen utføres av en virksomhet 

som er godkjent for dette formål. For å sikre en riktig og effektiv anvendelse av detoksifiseringsprosessen bør 

anvendelsen av nevnte prosess i den berørte virksomhet være godkjent av vedkommende myndighet. 

8)  Det kan forekomme at en svært stor mengde fôrvarer er forurenset med et forurensende stoff som det finnes en 

dekontamineringsprosess for, men som ennå ikke er blitt vurdert av EFSA. For å unngå unødvendig destruering av en 

slik stor mengde fôrvarer kan det i slike unntakstilfeller være hensiktsmessig å anmode EFSA om å legge fram en 

vurdering av detoksifiseringsprosessen på kort varsel, f.eks. 10 virkedager. Dersom utfallet av nevnte vurdering er 

positivt, kan vedkommende myndighet tillate detoksifisering av fôrvaren som er identifisert som forurenset, i et fastsatt 

tidsrom. For å kunne anvende detoksifiseringsprosessen i et ubegrenset tidsrom må detoksifiseringsprosessen ha 

gjennomgått en fullstendig risikovurdering med positivt utfall. 

9)  I dag detoksifiseres fôrvarer. Etter at denne forordning har fått anvendelse, kan det bare brukes detoksifiseringsprosesser 

som EFSA har foretatt en vitenskapelig vurdering av med positivt utfall, og som vedkommende myndighet har godkjent, 

og det bør derfor fastsettes en tilstrekkelig tidsfrist før denne forordning får anvendelse. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på en detoksifiseringsprosess der et uønsket stoff oppført i vedlegg I i direktiv 

2002/32/EF med hensikt fjernes fra forurensede fôrvarer som ikke oppfyller kravene, heretter kalt «fysisk 

detoksifiseringsprosess», nedbrytes eller destrueres av et kjemisk stoff til uskadelige forbindelser, heretter kalt «kjemisk 

detoksifiseringsprosess», eller metaboliseres, destrueres eller deaktiveres ved en (mikro)biologisk prosess til uskadelige 

forbindelser, heretter kalt «(mikro)biologisk detoksifiseringsprosess». 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på enkle detoksifiseringsprosesser der forurensningen med et uønsket stoff 

reduseres eller fjernes ved hjelp av en vanlig raffineringsprosess, rensing, sortering eller mekanisk fjerning av forurensende 

stoffer eller visse deler av den forurensede fôrvaren. 

Artikkel 2 

Anvendelse av en detoksifiseringsprosess 

En detoksifiseringsprosess skal bare anvendes dersom: 

— prosessen utelukkende er beregnet på detoksifisering av fôrvarer hvis manglende samsvar med direktiv 2002/32/EF ikke 

skyldes en tilsiktet manglende oppfyllelse av kravene fastsatt i artikkel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 183/2005, 

— Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) på anmodning fra Kommisjonen har foretatt en 

vitenskapelig vurdering av detoksifiseringsprosessen og fastslått at nevnte prosess oppfyller kriteriene for godkjenning, 

som fastsatt i artikkel 3, 4 og 5. 

Artikkel 3 

Kriterier for godkjenning av en fysisk detoksifiseringsprosess 

1.  EFSA skal foreta en vitenskapelig vurdering av en fysisk detoksifiseringsprosess, der det vurderes om følgende kriterier er 

oppfylt: 

a)  prosessen er effektiv,  
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b)  prosessen påvirker ikke fôrvarens egenskaper og art negativt og 

c)  en sikker disponering av den fjernede del av fôrvaren er garantert. 

2.  Opplysningene som den driftsansvarlige for fôrforetaket skal legge fram for Kommisjonen med henblikk på vurderingen 

av nevnte prosess, er oppført i nr. 1 i vedlegget. 

Artikkel 4 

Kriterier for godkjenning av en kjemisk detoksifiseringsprosess 

1.  EFSA skal foreta en vitenskapelig vurdering av en kjemisk detoksifiseringsprosess, der det vurderes om følgende kriterier 

er oppfylt: 

a)  prosessen utføres med et fullt ut karakterisert og akseptabelt kjemisk stoff, 

b)  prosessen er effektiv og irreversibel, 

c)  prosessen fører ikke til skadelige rester av det kjemiske stoffet som brukes i detoksifiseringsprosessen, i den detoksifiserte 

fôrvaren, 

d)  prosessen fører ikke til reaksjonsprodukter av det forurensede stoffet som utgjør en fare for dyrs og menneskers helse og for 

miljøet, og 

e)  prosessen påvirker ikke fôrvarens egenskaper og art negativt. 

2.  Opplysningene som den driftsansvarlige for fôrforetaket skal legge fram for Kommisjonen med henblikk på vurderingen 

av nevnte prosess, er oppført i nr. 2 i vedlegget. 

Artikkel 5 

Kriterier for godkjenning av en (mikro)biologisk detoksifiseringsprosess 

1.  EFSA skal foreta en vitenskapelig vurdering av en (mikro)biologisk detoksifiseringsprosess, der det vurderes om følgende 

kriterier er oppfylt: 

a)  prosessen utføres med en fullt ut karakterisert og akseptabel (mikro)biologisk agens, 

b)  prosessen er effektiv og irreversibel, 

c)  prosessen fører ikke til skadelige rester av den (mikro)biologiske agens som brukes i detoksifiseringsprosessen, i den 

detoksifiserte fôrvaren, 

d)  prosessen fører ikke til metabolitter av det forurensede stoffet som utgjør en fare for dyrs og menneskers helse og for 

miljøet, og 

e)  prosessen påvirker ikke fôrvarens egenskaper og art negativt. 

2.  Opplysningene som den driftsansvarlige for fôrforetaket skal legge fram for Kommisjonen med henblikk på vurderingen 

av nevnte prosess, er oppført i nr. 3 i vedlegget. 

Artikkel 6 

Virksomheter der detoksifiseringsprosessen utføres 

1.  Driftansvarlige for fôrforetak skal sikre at de virksomheter som er under deres kontroll, og som omfattes av forordning 

(EF) nr. 183/2005, er godkjent av vedkommende myndighet, som fastsatt i artikkel 3 bokstav e) i forordning (EF) nr. 183/2005, 

når nevnte virksomheter utfører en detoksifiseringsprosess omhandlet i artikkel 1. Godkjenningen skal gjennomføres i samsvar 

med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 183/2005. 
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2.  Vedkommende myndighet omhandlet i nr. 1 kan kreve at den driftsansvarlige for fôrforetaket legger fram råd fra 

uavhengige sakkyndige med sikte på å bestemme om anvendelsen av detoksifiseringsprosessen i den berørte virksomhet kan 

godkjennes, og på den måten sikre en riktig og effektiv anvendelse av nevnte prosess i virksomheten. 

3.  Den nasjonale listen over virksomheter, som fastsatt i artikkel 19 nr. 2 i forordning (EF) nr. 183/2005, skal inneholde 

opplysninger om hvilken detoksifiseringsprosess som er godkjent for de virksomheter som er godkjent for å utføre en 

detoksifiseringsprosess. Kommisjonen skal legge ut de nasjonale koblingene til nevnte lister på Kommisjonens nettsted. 

Artikkel 7 

Nødssituasjoner 

Dersom det oppstår et akutt behov for å dekontaminere en stor mengde fôrvarer med en detoksifiseringsprosess som ennå ikke 

er blitt vurdert av EFSA, kan Kommisjonen på anmodning fra en vedkommende myndighet anmode EFSA om å foreta en 

vurdering av nevnte prosess på kort varsel for, dersom utfallet er positivt, å gjøre det mulig å detoksifisere forsendelser som er 

identifisert som forurensede, i et fastsatt kort tidsrom. Anvendelse av nevnte detoksifiseringsprosess i et større omfang uten 

tidsbegrensning er bare tillatt etter at EFSA har foretatt en omfattende vitenskapelig vurdering med positivt utfall. 

Artikkel 8 

Overgangstiltak 

Driftsansvarlige for fôrforetak som før denne forordning får anvendelse, anvender en detoksifiseringsprosess som er blitt 

vurdert av EFSA med positivt utfall før denne forordning får anvendelse, eller som har framlagt de nødvendige opplysninger 

omhandlet i vedlegget for Kommisjonen før 1. juli 2016, men der EFSA ikke har avsluttet sin vurdering på anvendelsesdatoen 

for denne forordning, kan fortsette å anvende detoksifiseringsprosessen fram til det foreligger en beslutning fra vedkommende 

myndighet med tanke på om anvendelsen av detoksifiseringsprosessen i den berørte virksomhet kan godkjennes. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2017. 

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

Utferdiget i Brussel, 19. mai 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

1. Opplysninger som skal legges fram med henblikk på godkjenning av en fysisk detoksifiseringsprosess, som 

omhandlet i artikkel 3 nr. 2 

Følgende opplysninger skal legges fram for Kommisjonen per matrise (fôrmidler, fôrblandinger, andre produkter beregnet 

til fôrvarer): 

a)  opplysninger om den fysiske detoksifiseringsprosessens effektivitet når det gjelder å fjerne forurensningen fra 

fôrvarepartiet, slik at fôrvarepartiet oppfyller kravene i direktiv 2002/32/EF, 

b)  dokumentasjon på at den fysiske detoksifiseringsprosessen ikke påvirker fôrvarens egenskaper og art negativt og 

c)  garantier for at den fjernede del av fôrvaren disponeres på en sikker måte. 

2. Opplysninger som skal legges fram med henblikk på godkjenning av en kjemisk detoksifiseringsprosess, som 

omhandlet i artikkel 4 nr. 2 

Følgende opplysninger skal legges fram for Kommisjonen per matrise (fôrmidler, fôrblandinger, andre produkter beregnet 

til fôrvarer): 

a)  dokumentasjon på at detoksifiseringsprosessen er effektiv i den forstand at den detoksifiserte fôrvaren oppfyller kravene 

i direktiv 2002/32/EF, og at den er irreversibel, 

b)  dokumentasjon på at detoksifiseringsprosessen ikke fører til skadelige rester av det kjemiske stoffet som brukes til 

detoksifisering (som opprinnelig forbindelse eller som reaksjonsprodukt), i det detoksifiserte produktet, 

c)  detaljerte opplysninger om det kjemiske stoffet, dets virkemåte i detoksifiseringsprosessen og hva som skjer med nevnte 

stoff etter prosessen, 

d)  dokumentasjon på at reaksjonsproduktene av det forurensende stoffet som dannes etter detoksifiseringsprosessen, ikke 

utgjør en fare for dyrs og menneskers helse og for miljøet, 

e)  dokumentasjon på at detoksifiseringsprosessen ikke påvirker egenskapene til og arten av fôrvaren som skal 

detoksifiseres, negativt. 

3. Opplysninger som skal legges fram med henblikk på godkjenning av en (mikro)biologisk detoksifiseringsprosess, 

som omhandlet i artikkel 5 nr. 2 

Følgende opplysninger skal legges fram for Kommisjonen per matrise (fôrmidler, fôrblandinger, andre produkter beregnet 

til fôrvarer): 

a)  dokumentasjon på at detoksifiseringsprosessen er effektiv i den forstand at den detoksifiserte fôrvaren oppfyller kravene 

i direktiv 2002/32/EF, og at den er irreversibel, 

b)  dokumentasjon på at detoksifiseringsprosessen ikke fører til skadelige rester av den (mikro)biologiske agens som 

brukes til detoksifisering (som opprinnelig forbindelse eller som reaksjonsprodukt), i det detoksifiserte produktet, 

c)  dokumentasjon på at detoksifiseringsprosessen ikke fører til overlevende mikroorganismer med redusert mottakelighet 

for detoksifiseringsprosessen, 

d)  detaljerte opplysninger om den (mikro)biologiske agens' virkemåte i detoksifiseringsprosessen og hva som skjer med 

nevnte agens etter prosessen, 

e)  dokumentasjon på at metabolittene av det forurensende stoffet som dannes etter detoksifiseringsprosessen, ikke utgjør 

en fare for dyrs og menneskers helse og for miljøet, 

f)  dokumentasjon på at detoksifiseringsprosessen ikke påvirker egenskapene til og arten av fôrvaren som skal 

detoksifiseres, negativt. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1103 

av 8. juli 2015 

om godkjenning av betakaroten som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

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

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

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

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

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

om ny vurdering av betakaroten og dets preparater i fôrvarer til alle dyrearter. Søkeren anmodet om at dette 

tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer». Søknaden inneholdt de 

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

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 23. mai 2012(3) 

med at betakaroten under de foreslåtte bruksvilkårene i fôrvarer ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers 

helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at betakaroten brukes til syntese av retinol i nesten alle arter 

(for katter kan ikke betakaroten brukes til syntese av retinol), og at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer for brukerne. 

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. 

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

oppfylt. Bruk av stoffet bør derfor godkjennes i samsvar med 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 nye krav som godkjenningen medfører. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

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

som er fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 181 av 9.7.2015, s. 57, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 242/2015 av  

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 14. 

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

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

(3) EFSA Journal 2012;10(6):2737. 

2021/EØS/17/19 



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/93 

 

Artikkel 2 

1.  Stoffet angitt i vedlegget og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 29. januar 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 29. juli 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2.  Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 29. juli 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 29. juli 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

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

3.  Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 29. juli 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 29. juli 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

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

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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, 8. juli 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning. 

3a160(a)  Betakaroten Tilsetningsstoffets sammensetning 

Betakaroten 

Trifenylfosfinoksid (TPPO) ≤ 100 mg/kg 

tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Betakaroten 

C40H56 

CAS-nr.: 7235-40-7 

Betakaroten, fast form, framstilt ved gjæring eller 

kjemisk syntese. 

Stammer som brukes ved gjæring: 

Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07-05-1 

(CGMCC (1) 7.44) og XCPA 07-05-2 

(CGMCC 7.45) 

Renhetskriterier: 

– minst 96 % fargestoff i alt (tørket stoff) uttrykt 

som betakaroten, 

– andre karotenoider enn betakaroten ≤ 3 % av 

fargestoff i alt. 

Analysemetode(2) 

Til bestemmelse av betakaroten i tilsetningsstoffet: 

spektrofotometrisk metode basert på Den europeiske 

farmakopé (Ph. Eur. monograph 1069) 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Betakaroten kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

2.  I melkeerstatning for kalver 

anbefales det et høyeste 

innhold på 50 mg betakaroten 

per kg melkeerstatning. 

3.  Angi vilkår for lagring og 

stabilitet i bruksanvisningen 

for tilsetningsstoffet og 

premiksen. 

4.  Sikkerhetstiltak: Bruk ånde-

drettsvern ved håndtering. 

29. juli 2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   Til bestemmelse av betakaroten i premikser og 

fôrvarer: reversfase høytrykksvæskekromatografi 

(RP-HPLC) kombinert med UV-detektor 

      

(1) China General Microbiological Culture Collection Centre. 
(2) 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) 2015/1152 

av 14. juli 2015 

om godkjenning av tokoferolekstrakter fra vegetabilske oljer, tokoferolrike ekstrakter fra vegetabilske 

oljer (deltarike) og alfa-tokoferol som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

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

2) Tokoferolekstrakter fra vegetabilske oljer, tokoferolrike ekstrakter fra vegetabilske oljer (deltarike) og alfa-tokoferol ble 

i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter. 

Disse produktene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter, i samsvar 

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

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

om ny vurdering av tokoferolekstrakter fra vegetabilske oljer, tokoferolrike ekstrakter fra vegetabilske oljer (deltarike) 

og alfa-tokoferol og preparater av disse som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter. Søkerne anmodet om at disse 

tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer». Søknadene var vedlagt de 

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

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 12. juni 2012(3) 

med at tokoferolekstrakter fra vegetabilske oljer, tokoferolrike ekstrakter fra vegetabilske oljer (deltarike) og alfa-

tokoferol under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på 

miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at nevnte tilsetningsstoffer er effektive som antioksidanter, og at det ikke 

vil oppstå sikkerhetsproblemer for brukerne. 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. 

5) Vurderingen av tokoferolekstrakter av naturlig opprinnelse, tokoferolrike ekstrakter av naturlig opprinnelse (deltarike) 

og alfa-tokoferol viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk 

av stoffene bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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 187 av 15.7.2015, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 242/2015 av  

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 14. 

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

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

(3) EFSA Journal 2012;10(7):2783; EFSA Journal 2012;10(7):2784. 

2021/EØS/17/20 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «antioksidanter», 

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

1.  Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder stoffene, og som er framstilt og merket før 4. februar 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 4. august 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2.  Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 4. august 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 4. august 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

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

3.  Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 4. august 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 4. august 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

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

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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. juli 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identify-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: antioksidanter. 

1b306(i) — Tokoferoleks-

trakter fra 

vegetabilske 

oljer 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Alfa-, beta-, gamma- og deltatokoferol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Alfa-, beta-, gamma- og deltatokoferol: 

– C29H50O2 

– C28H48O2 

– C28H48O2 

– C27H46O2 

CAS-nr.: 

– 59-02-9 

– 490-23-3 

– 54-28-4 

– 119-13-1 

Tokoferolekstrakter av naturlig opprinnelse, flytende olje, 

framstilt ved ekstraksjon fra vegetabilske oljer. 

Renhetskriterier: minst 30 % samlet mengde tokoferoler. 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av tokoferolformer (alfa-, beta-, gamma- og 

deltatokoferol) i tilsetningsstoffet: gasskromatografi kombinert 

med flammeionisasjonsdeteksjon, GC/FID (AOAC 988.14). 

Til bestemmelse av tokoferolformer (alfa-, beta-, gamma- og 

deltatokoferol) i premikser og fôrvarer: høytrykks-

væskekromatografi kombinert med UV-deteksjon eller 

fluorescensdeteksjon, HPLC/UV eller FLD (kommisjons-

forordning (EF) nr. 152/2009(2), vedlegg IV, metode B). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Tokoferolekstrakter fra 

vegetabilske oljer kan 

bringes i omsetning og 

brukes som tilsetnings-

stoff i form av et 

preparat. 

2.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet angis 

vilkår for lagring og 

stabilitet, og for 

fôrblandingen angis 

vilkår for lagring. 

4. august 

2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identify-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

1b306(ii) — Tokoferolrike 

ekstrakter fra 

vegetabilske 

oljer 

(deltarike) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Alfa-, beta-, gamma- og deltatokoferol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Alfa-, beta-, gamma- og deltatokoferol: 

Kjemisk formel: 

– C29H50O2 

– C28H48O2 

– C28H48O2 

– C27H46O2 

CAS-nr.: 

– 59-02-9 

– 490-23-3 

– 54-28-4 

– 119-13-1 

Tokoferolrike ekstrakter av naturlig opprinnelse (deltarike), 

flytende olje, framstilt ved ekstraksjon fra vegetabilske oljer. 

Renhetskriterier: minst 80 % samlet mengde tokoferoler med 

minst 70 % delta-tokoferol. 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av tokoferolformer (alfa-, beta-, gamma- og 

deltatokoferol) i tilsetningsstoffet: gasskromatografi kombinert 

med flammeionisasjonsdeteksjon, GC/FID (AOAC 988.14). 

Til bestemmelse av tokoferolformer (alfa-, beta-, gamma- og 

deltatokoferol) i premikser og fôrvarer: høytrykksvæs-

kekromatografi kombinert med UV-deteksjon eller 

fluorescensdeteksjon, HPLC/UV eller FLD (forordning (EF) 

nr. 152/2009, vedlegg IV, metode B). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Tokoferolrike ekstrakter 

fra vegetabilske oljer 

(deltarike) kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av 

et preparat. 

2.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet angis 

vilkår for lagring og 

stabilitet, og for 

premiksene angis vilkår 

for lagring. 

4. august 

2025 



   

 

N
r. 1

7
/1

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
 

1
1

.3
.2

0
2
1
 

 

Tilsetnings-

stoffets 

identify-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

1b307 — Alfa-tokoferol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Alfa-tokoferol 

Karakterisering av det aktive stoffet 

All-rac-α-tokoferol 

C29H50O2 

CAS-nr.: 10191-41-0 

Alfa-tokoferol, flytende form, framstilt ved kjemisk syntese. 

Renhetskriterier: minst 96 %. 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av all-rac-α-tokoferol i tilsetningsstoffet: 

gasskromatografi kombinert med flammeionisasjonsdeteksjon, 

GC/FID (AOAC 988.14). (Den europeiske farmakopé  

7.2-07/2011:0692), herunder flere identifikasjonsprøver. 

Til bestemmelse av all-rac-α-tokoferol i premikser og 

fôrvaren: høytrykksvæskekromatografi kombinert med UV-

deteksjon eller fluorescensdeteksjon, HPLC/UV eller FLD 

(forordning (EF) nr. 152/2009, vedlegg IV, metode B). 

Alle 

dyrearter 

eller -

grupper 

— — — 1.  Alfa-tokoferol kan 

bringes i omsetning og 

brukes som tilsetnings-

stoff i form av et 

preparat. 

2.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet angis 

vilkår for lagring og 

stabilitet, og for 

fôrblandingen angis 

vilkår for lagring. 

4. august 

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 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av 27. januar 2009 om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1417 

av 20. august 2015 

om godkjenning av diclazuril som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskaniner og avlskaniner (innehaver av 

godkjenningen: Huvepharma NV)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi 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 vedlagt 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 til oppfôringskaniner og avlskaniner. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av 10. desember 

2014(2) 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 oppfôringskaniner og avlskaniner. Myndigheten 

anser at det er nødvendig å fastsette særlige krav til overvåking etter markedsføring for å bekrefte resistens hos Eimeria 

spp. Myndigheten bekrefter også rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet som ble 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 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «koksidiostatika og histomonostatika», godkjennes som tilsetningsstoff i 

fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 220 av 21.8.2015, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 243/2015 av  

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 16. 

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

(2) EFSA Journal 2015; 13(1):3968. 

2021/EØS/17/21 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 20. august 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

 analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjen-

nings-

periodens 

utløp 

Grenseverdier for 

restmengder i de relevante 

næringsmidlene av animalsk 

opprinnelse 

mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Koksidiostatika og histomonostatika 

51775 Huve-

pharma 

NV 

Diclazuril 

0,5 g / 100 g 

(Coxiril) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av: 

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-nr.: 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-deteksjon ved 280 nm 

(kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009)(3)). 

Kaniner — 1 1 1. Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôrblandinger 

som en premiks. 

2. Diclazuril må ikke 

blandes med andre 

koksidiostatika. 

3. Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, verne-

briller og hansker ved 

håndtering. 

4. Bruk de siste to døgn 

før slakting er forbudt. 

5. Innehaveren av god-

kjenningen skal 

gjennomføre et over-

våkingsprogram etter 

markedsføring i den 

siste delen av god-

kjenningsperioden. 

10. 

september 

2025 

Kommisjons-forordning 

(EU) nr. 37/2010(4) 

(— 2 500 μg diclazuril/ 

kg lever (våtvekt) 

— 1 000 μg diclazuril/ 

kg nyre (våtvekt) 

— 150 μg diclazuril/ 

kg muskel (våtvekt) 

— 300 μg diclazuril/ 

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) 2015/1426 

av 25. august 2015 

om godkjenning av et preparat av benzosyre, tymol, eugenol og piperin som tilsetningsstoff i fôrvarer til 

oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og til egglegging (innehaver av 

godkjenningen: DSM Nutritional Product)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

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

benzosyre, tymol, eugenol og piperin. Søknaden var vedlagt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til 

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

3)  Nevnte søknad gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av benzosyre, tymol, 

eugenol og piperin som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter til 

oppfôring og til egglegging. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av 7. mars 2012(2) 

og 28. oktober 2014(3) med at preparatet av benzosyre, tymol, eugenol og piperin under de foreslåtte bruksvilkårene 

ikke har noen skadevirkning på menneskers eller dyrs helse eller på miljøet, og at det kan forbedre forholdet mellom 

fôrinntak og vektøkning hos oppfôringskyllinger. Myndigheten anså at denne konklusjonen kan utvides til også å gjelde 

livkyllinger. Ettersom virkemåten kan anses for å være lik hos alle fjørfearter, kan denne konklusjonen overføres til 

mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og til egglegging. 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 benzosyre, tymol, eugenol og piperin viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 

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

forordning. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 223 av 26.8.2015, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 243/2015 av  

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 16. 

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

(2) EFSA Journal 2012;10(3):2620. 

(3) EFSA Journal 2014;12(11):3896. 

2021/EØS/17/22 
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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, 25. august 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 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

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

4d10 DSM Nutritional 

Products AG, 

representert i EU 

av DSM 

Nutritional 

products Sp. z o.o. 

Polen 

Preparat av 

benzosyre, 

tymol, 

eugenol, 

piperin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av benzosyre, tymol, eugenol, 

piperin som inneholder 

— benzosyre 80–83 % 

— tymol 1 %–1,9 % 

— eugenol 0,5 %–1 % 

— piperin 0,05 %–0,1 % 

— benzylsalisylat, isoamylsalisylat og 

trans-anetol ≤ 0,6 % 

Karakterisering av de aktive stoffene 

benzosyre (≥ 95,5 % renhet) C7H6O2  

CAS-nr.: 65-85-0 

tymol(1): C10H14O CAS-nr.: 89-83-8 

eugenol(1): C10H12O CAS-nr.: 97-53-0 

piperin(1): C17H19O3N CAS-nr.: 94-62-2 

Isoamylsalisylat(1) CAS-nr. 87-20-7 

Benzylsalisylat(1) CAS-nr. 118-58-1 

Trans-anetol(1) CAS-nr. 4180-23-8 

Oppfôrings-

kyllinger 

Livkyllinger 

Mindre 

utbredte 

fjørfearter til 

oppfôring og 

egglegging 

— — 300 1. Angi lagringsvilkår 

og pelleterings-

stabilitet i bruksanvis-

ningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen. 

2. Tilsetningsstoffet skal 

ikke brukes sammen 

med andre kilder til 

benzosyre eller 

benzoater. 

3. Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, vern-

ebriller og hansker 

ved håndtering. 

4. Minste anbefalte 

dose: 300 mg/kg 

fullfôr 

15.9.2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(2) 

Til bestemmelse av benzosyre i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— reversfase høytrykksvæskekromatografi 

kombinert med UV-detektor (RP-HPLC-

UV) 

Til bestemmelse av benzosyre i fôrblan-

dinger: 

— gasskromatografi med massespekt-

rometrisk isotopfortynning (GC-IDMS) 

Til bestemmelse av tymol, eugenol og 

piperin i tilsetningsstoffet: 

— gasskromatografi kombinert med 

flammeionisasjonsdetektor (GC-FID) 

      

(1) JECFA, nettutgave: «Specifications for Flavourings»: http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-flav/index.html#T 

(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) nr. 901/2014 

av 18. juli 2014 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til administrative krav til 

godkjenning av og markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 av 15. januar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(1), særlig artikkel 22 nr. 7, 27 nr. 4, 29 nr. 4, 30 nr. 2, 30 

nr. 3, 30 nr. 6, 32 nr. 1, 38 nr. 2, 39 nr. 3, 40 nr. 4, 50 nr. 2, 51 nr. 3, 57 nr. 8 og artikkel 72, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Av hensyn til klarhet, forutsigbarhet, praktiske årsaker og forenkling, og for å redusere byrden for kjøretøyprodusenter, 

bør denne forordningen på grunnlag av gjeldende praksis ytterligere forenkle og standardisere dokumentene som brukes 

i forbindelse med prosedyrer for typegodkjenning. 

2) Det er innført ny teknologi i kjøretøyer (f.eks. elektriske motorer og anvendelse av Euro-utslippsnivåer) etter at 

modellene som brukes i forbindelse med prosedyrer for typegodkjenning, ble fastsatt ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/24/EF(2). Modellene bør derfor tilpasses. 

3) Det bør innføres en ny modell for et dokument som skal inngå i opplysningsmappen, der det angis hvilken prosedyre 

produsenten har valgt for sin søknad om typegodkjenning. 

4) For å sikre at kjøretøyene er konstruert slik at de forblir sikre i et rimelig tidsrom, bør det utarbeides modeller for 

produsenterklæringer om holdbarheten for systemer, deler og utstyr som er avgjørende for funksjonssikkerheten, og om 

kjøretøykonstruksjonens motstandsdyktighet, i samsvar med forordning (EU) nr. 168/2013. 

5) For å sikre at uavhengige operatører gis rimelig tilgang til opplysninger om reparasjon av kjøretøyer, herunder 

opplysninger om egendiagnosesystemer og deres samvirking med andre kjøretøysystemer, skal produsentene gi 

ubegrenset tilgang til disse opplysningene og bevise overfor godkjenningsmyndighetene at de oppfyller dette kravet.  

I den forbindelse bør det fastsettes en modell for et sertifikat fra produsentens side. 

6) Det bør foreligge tre modeller for samsvarssertifikater som svarer til typegodkjenning av ferdigoppbygde, etappevis 

ferdigoppbygde og delvis oppbygde kjøretøyer. 

7) For å lette konverteringen av ytelsesnivået fra undergruppe (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 og omvendt bør det 

utarbeides en modell for en tilsvarende produsenterklæring som skal vedlegges opplysningsmappen. I tillegg bør det 

legges til visse nye opplysninger og nye poster i samsvarssertifikatet og fastsettes egenskaper for et eget lovfestet 

produsentmerke for de berørte undergruppene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 249 av 22.8.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 244/2015 av 30. oktober 2015 

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

tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 18. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 52. 

(2) 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). 

2021/EØS/17/23 
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8) I samsvar med artikkel 82 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013 kan produsenter allerede før anvendelsesdatoen søke om 

EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning av nye kjøretøytyper i henhold til den nevnte forordningen. For å 

fremme tidlig anvendelse av den nevnte forordningen bør det fram til 31. desember 2015 være tillatt å bruke modellen 

for samsvarssertifikat som er fastsatt i vedlegg IV til direktiv 2002/24/EF, på vilkårene fastsatt i artikkel 5 nr. 2. 

9) For å forenkle kontrollen og samtidig redusere den administrative byrden for produsenter bør det ikke lenger stilles krav om 

et inngrepskontrollskilt, og de relevante opplysningene på skiltet bør i stedet angis på det lovfestede produsentmerket. 

10) For å forenkle det vanligste EU-typegodkjenningsdokumentet bør det utarbeides en ny modell som utelukkende skal 

brukes ved EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer når det dreier seg om en ferdigoppbygd kjøretøytype, mens det for 

andre kombinasjoner av kjøretøytyper bør fastsettes en annen modell for EU-typegodkjenningsdokumenter for hele 

kjøretøyer. 

11) Dersom produsenten velger prosedyren for typegodkjenning i ett trinn, bør en liste over gjeldende krav eller rettsakter 

som kjøretøytypen er i samsvar med, vedlegges EU-typegodkjenningsdokumentet for hele kjøretøyer. 

Det bør utarbeides en modell for et EU-typegodkjenningsdokument for å harmonisere de ulike modellene som tidligere 

er fastsatt i EU-særdirektiver for systemer og komponenter eller separate tekniske enheter. 

12) Nummereringssystemet for EU-typegodkjenningsdokumentene fastsatt i vedlegg V til direktiv 2002/24/EF bør endres i 

tråd med den nye juridiske strukturen til rettsaktene som inneholder typegodkjenningskravene i forbindelse med 

samsvarssertifisering. 

13) For at de mest relevante opplysningene i prøvingsrapporter skal presenteres på en mest mulig harmonisert måte, bør det 

fastsettes minstekrav til prøvingsrapportenes format. 

14) Et prøvingsresultatark med et minstesett av opplysninger bør vedlegges EU-typegodkjenningsdokumentet slik at det er 

enkelt å identifisere resultatet av prøvingene som er foretatt på det typegodkjente kjøretøyet. 

15) Det bør utarbeides en liste over deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at systemer som er 

grunnleggende for kjøretøyets sikkerhet eller miljøprestasjon, ikke fungerer som de skal. 

16) Det bør utarbeides en modell for et dokument som gir tillatelse til å bringe i omsetning deler eller utstyr som kan utgjøre 

en alvorlig risiko for at systemer som er grunnleggende for kjøretøyets sikkerhet eller miljøprestasjon, ikke fungerer 

som de skal, sammen med et nummereringssystem for disse dokumentene. 

17) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 73 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 168/2013. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordningen fastsettes gjennomføringstiltakene nevnt i artikkel 72 i forordning (EU) nr. 168/2013 for å sikre ensartede 

vilkår for gjennomføring av de administrative kravene til godkjenning av nye to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls 

motorsykler og av systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er utformet og konstruert for slike kjøretøyer.  

I forordningen er det også fastsatt administrative krav som gjelder omsetning og ibruktaking av deler eller utstyr som kan 

utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal. 

Artikkel 2 

Modeller for opplysningsdokumentet og opplysningsmappen 

Produsenter som søker om EU-typegodkjenning, skal på grunnlag av modellene i vedlegg I til denne forordningen levere inn 

opplysningsdokumentet og opplysningsmappen som er nevnt i artikkel 27 nr. 1 og artikkel 27 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 168/2013.  
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Artikkel 3 

Modeller for produsenterklæringer om holdbarhetsprøving og kjøretøykonstruksjonens motstandsdyktighet 

Produsenter som søker om EU-typegodkjenning, skal på grunnlag av modellene i vedlegg II til denne forordningen gi 

erklæringer om holdbarheten for systemer, deler og utstyr som er avgjørende for funksjonssikkerheten, som nevnt i artikkel 22 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013, og om kjøretøykonstruksjonens motstandsdyktighet som nevnt i vedlegg XIX til delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014(1) som utfyller den nevnte forordningen. 

Artikkel 4 

Modeller for produsentens sertifikat som gir typegodkjenningsmyndigheten samsvarsbevis på tilgang til kjøretøyets 

egendiagnoser (OBD) og til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet 

Produsenter som søker om EU-typegodkjenning, skal på grunnlag av modellene i vedlegg III til denne forordningen framlegge 

for godkjenningsmyndigheten et sertifikat for tilgang til kjøretøyets OBD og til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyet i samsvar med artikkel 57 nr. 8 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

Artikkel 5 

Modeller for samsvarssertifikater 

1. Produsentene skal utstede samsvarssertifikatet nevnt i artikkel 38 nr. 1 i forordning (EU) nr. 168/2013 i samsvar med 

modellene oppført i vedlegg IV til denne forordningen. 

2. I samsvar med artikkel 82 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013, der produsenter gis tillatelse til å søke om 

typegodkjenning i henhold til den nevnte forordningen fra den datoen denne gjennomføringsforordning trer i kraft og fram til 

31. desember 2015, kan produsenter av kjøretøyer av slike nylig godkjente typer som et alternativt til modellen for 

samsvarssertifikatet fastsatt i tillegg 1 til vedlegg IV, bruke modellen for samsvarssertifikatet fastsatt i vedlegg IV til direktiv 

2002/24/EF, der post nr. 04 «Kjøretøygruppe» og nr. 50 «Merknader:» skal inneholde opplysningene og postene fastsatt i 

tillegg 2 til vedlegg IV. 

Artikkel 6 

Modeller for det lovfestede produsentmerket og EU-typegodkjenningsmerket 

Produsentene skal utstede det lovfestede produsentmerket og EU-typegodkjenningsmerket nevnt i artikkel 39 nr. 1 og 2 i 

forordning (EU) nr. 168/2013 i samsvar med modellene fastsatt i vedlegg V til denne forordningen. 

Artikkel 7 

Modeller for EU-typegodkjenningsdokumentet 

Godkjenningsmyndighetene skal på grunnlag av modellene fastsatt i vedlegg VI til denne forordningen utstede EU-

typegodkjenningsdokumentene nevnt i artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

Artikkel 8 

Nummereringssystem for EU-typegodkjenningsdokumentet 

I henhold til artikkel 29 nr. 4 i forordning (EU) nr. 168/2013 skal EU-typegodkjenningsdokumentene nummereres i samsvar 

med det harmoniserte systemet fastsatt i vedlegg VII til denne forordningen. 

Artikkel 9 

Modell for prøvingsresultatarket 

Godkjenningsmyndighetene skal på grunnlag av modellen fastsatt i vedlegg VII til denne forordningen utstede prøvings-

resultatarket nevnt i artikkel 30 nr. 3 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

Artikkel 10 

Prøvingsrapportenes format 

Prøvingsrapportenes format som nevnt i artikkel 32 nr. 1 i forordning (EU) nr. 168/2013 skal oppfylle de alminnelige kravene 

oppført i vedlegg VIII til denne forordningen. 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014 av 24. oktober 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 

med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på godkjenning av to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler 

(EUT L 7 av 10.1.2014 s. 1). 



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/111 

 

Artikkel 11 

Liste over deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal 

I samsvar med artikkel 50 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013 inneholder vedlegg X til denne forordningen listen over deler 

eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at systemer som er grunnleggende for kjøretøyets sikkerhet eller 

miljøprestasjon, ikke fungerer som de skal. 

Artikkel 12 

Modell og nummereringssystem for dokumentet som gir tillatelse til å bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr 

som kan utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal 

Godkjenningsmyndighetene skal i samsvar med artikkel 51 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013 utstede dokumentet som gir 

tillatelse til å bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at systemer som er 

grunnleggende for kjøretøyets sikkerhet eller miljøprestasjon, ikke fungerer som de skal, på grunnlag av modellen og i samsvar 

med nummereringssystemet fastsatt i vedlegg IX til denne forordningen. 

Artikkel 13 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 18. juli 2014. 

 For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

Formann 

 _____   
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LISTE OVER VEDLEGG 

Vedleggets 

nummer 
Vedleggets tittel Side 

I Modeller for opplysningsdokumentet og opplysningsmappen 6 

II Modeller for produsenterklæringer om holdbarhetsprøving og kjøretøykonstruksjonens 

motstandsdyktighet 

128 

III Modeller for produsentens sertifikat som gir typegodkjenningsmyndigheten samsvarsbevis på 

tilgang til kjøretøyets egendiagnoser (OBD) og til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyet 

130 

IV Modeller for samsvarssertifikater 134 

V Modeller for det lovfestede produsentmerket og EU-typegodkjenningsmerket 149 

VI Modeller for EU-typegodkjenningsdokumentet 158 

VII Nummereringssystem for EU-typegodkjenningsdokumentet 175 

VIII Prøvingsrapportenes format og modell for prøvingsresultatarket 179 

IX Modell og nummereringssystem for dokumentet som gir tillatelse til å bringe i omsetning og ta i 

bruk deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke 

fungerer som de skal 

198 

X Liste over deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke 

fungerer som de skal 

202 
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VEDLEGG I 

Modeller for opplysningsdokumentet og opplysningsmappen 

LISTE OVER TILLEGG 

Tillegg  

nr. 
Tilleggets tittel Side 

1 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type 

kjøretøy med hensyn til et) forurensningsreduserende system for eksosrør 

59 

2 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type 

kjøretøy med hensyn til et) system for reduksjon av veivhusgass- og fordampingsutslipp 

62 

3 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type 

kjøretøy med hensyn til et) egendiagnosesystem (OBD) 

64 

4 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type 

kjøretøy med hensyn til et) system for reduksjon av lydnivå 

68 

5 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type 

kjøretøy med hensyn til et) system for kontroll av framdriftsenhetens ytelse 

70 

6 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en forurensnings-

reduserende innretning som en separat teknisk enhet 

72 

7 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en støyreduserende 

innretning som en separat teknisk enhet 

76 

8 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av et eksosanlegg 

(forurensnings- og støyreduserende innretning) som en separat teknisk enhet 

78 

9 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type 

kjøretøy med hensyn til et) bremseanlegg 

82 

10 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type 

kjøretøy med hensyn til) montering av et system for lys- og lyssignalinnretninger 

85 

11 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type 

kjøretøy med hensyn til et) veltevernsystem (ROPS) 

87 

12 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type 

kjøretøy med hensyn til) montering av et dekksystem 

89 

13 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av et signalhorn som en 

komponent 

92 

14 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en frontrute i annet 

materiale enn glass som en komponent / separat teknisk enhet 

94 

15 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en vindusspyler-

innretning som en komponent / separat teknisk enhet 

96 
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Tillegg  

nr. 
Tilleggets tittel Side 

16 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en innretning for sikt 

bakover som en komponent / separat teknisk enhet 

98 

17 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av bilbelter som en separat 

teknisk enhet 

100 

18 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en sitteplass (sal/sete) 

som en komponent / separat teknisk enhet 

102 

19 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en tilhengerkopling som 

en separat teknisk enhet 

104 

20 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av sikringsinnretninger mot 

uvedkommendes bruk som en separat teknisk enhet 

106 

21 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av fastholdingsinnretninger 

for passasjerer som en separat teknisk enhet 

108 

22 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av fotstøtter som en separat 

teknisk enhet 

110 

23 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en sidevogn som en 

separat teknisk enhet 

111 

24 Produsentens erklæring for kjøretøyer der ytelsesnivået kan konverteres fra undergruppe (L3e/L4e)-

A2 til (L3e/L4e)-A3 og omvendt 

120 

25 Produsentens erklæring om tiltak for å forhindre ulovlige inngrep i framdriftssystemet 123 

DEL A 

OPPLYSNINGSMAPPE 

1. Alminnelige krav 

1.1. Når produsenten søker om EU-typegodkjenning av et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet, 

skal den i samsvar med artikkel 27 i forordning (EU) nr. 168/2013 framlegge en opplysningsmappe med følgende innhold: 

1.1.1. en innholdsfortegnelse, 

1.1.2. opplysninger om prosedyren som er valgt for typegodkjenning i samsvar med artikkel 25 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 168/2013, etter modellen fastsatt i nr. 2 (dokument til opplysningsmappen), 

1.1.3. opplysningsdokumentet som fastsatt i del B i dette vedlegget, 

1.1.4. alle relevante data, tegninger, fotografier og andre opplysninger som kreves i opplysningsdokumentet, 

1.1.5. produsenterklæringen om holdbarheten for systemer, deler og utstyr som er avgjørende for funksjonssikkerheten, som 

nevnt i artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013 og fastsatt i vedlegg II til denne forordningen, 

1.1.6. produsenterklæringen om kjøretøykonstruksjonens motstandsdyktighet som nevnt i artikkel 22 nr. 5 i forordning (EU) 

nr. 168/2013 og i nr. 1.1 i vedlegg XIX til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014 av 24. oktober 2013 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets 

funksjonssikkerhet med henblikk på typegodkjenning av to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(1), som 

fastsatt i nr. 1.4 i vedlegg II til denne forordningen, 

1.1.7. produsentens sertifikat som gir typegodkjenningsmyndigheten samsvarsbevis på tilgang til kjøretøyets egendiagnos-

esystem (OBD) og til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet, som nevnt i artikkel 57 nr. 8 i 

forordning (EU) nr. 168/2013 og fastsatt i vedlegg III til denne forordningen,  

  

(1) EUT L 7 av 10.1.2014, s. 1. 
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1.1.8. produsentens erklæring om konvertering av motorsykkelens egenskaper fra undergruppe (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-

A3 og omvendt som nevnt i artikkel 25 nr. 8 i forordning (EU) nr. 168/2013 og i nr. 4.2.6 i vedlegg III til delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014 av 21. november 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 168/2013 med hensyn til kjøretøyets oppbygging og allmenne krav med henblikk på typegodkjenning av to- 

eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(1), som fastsatt i tillegg 24 til dette vedlegget, 

1.1.9. produsentens erklæring i samsvar med modellene fastsatt i tillegg 25 til dette vedlegget om tiltak for å forhindre 

ulovlige inngrep i framdriftssystemet som nevnt i artikkel 20 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013 og i nr. 2.2, 2.6 og 

5.2 i vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014, 

1.1.10. eventuelle tilleggsopplysninger som godkjenningsmyndigheten har bedt om i forbindelse med prosedyren for 

godkjenning. 

1.2. Søknader på papir skal inngis i tre eksemplarer. Eventuelle tegninger skal være i passende målestokk, være 

tilstrekkelig detaljerte og leveres i A4-format eller brettet til den størrelsen. Eventuelle fotografier skal være 

tilstrekkelig detaljerte. 

1.3. Dersom systemene, komponentene eller de separate tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, skal det gis 

opplysninger om ytelse. 

2. Modell for dokumentet til opplysningsmappen 

Opplysninger 

om prosedyren som er valgt for typegodkjenning i samsvar med artikkel 25 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 168/2013 

Dokument til opplysningsmappen 

En behørig utfylt versjon av denne erklæringen skal ligge i opplysningsmappen. 

Undertegnede: [ .........................................................................................................  (fullt navn og stilling)] 

Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..........................................................................................................  

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  .............................................................................  

søker med dette om typegodkjenning etter følgende prosedyre(4): 

a) trinnvis typegodkjenning, 

b) typegodkjenning i ett trinn, 

c) blandet typegodkjenning. 

Dersom prosedyre a) eller c) velges, erklæres samsvar med krav som etter prosedyre b) for alle systemer, 

komponenter og separate tekniske enheter. 

Etappevis typegodkjenning valgt i samsvar med artikkel 25 nr. 5 i forordning (EU) nr. 168/2013: ja/nei(4) 

Opplysninger om kjøretøyet/kjøretøyene som skal fylles ut dersom søknaden gjelder EU-

typegodkjenning av hele kjøretøyet(3): 

0.1. Merke (produsentens firma):  .............................................................................................................  

0.2. Type(17):  .............................................................................................................................................  

0.2.1. Variant(er)(17):  ....................................................................................................................................  

0.2.2. Versjon(er)(17):  ...................................................................................................................................  

0.2.3. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): .....................................................................................................  

0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ..............................................................  

Opplysninger som skal fylles ut dersom søknaden gjelder typegodkjenning av et system / en 

komponent / en separat teknisk enhet(3)(4): 

0.7. Merke(r) (produsentens firma):  .........................................................................................................  

0.8. Type:  ..................................................................................................................................................  

0.8.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): .....................................................................................................  

  

(1) EUT L 25 av 28.1.2014, s. 1. 
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1.6. Virtuell prøving og/eller egenprøving(3) 

1.6.1. Oversikt over virtuelt prøvde og/eller egenprøvde systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter i henhold til nr. 6 i vedlegg III til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014: 

Oversikt over virtuell prøving og/eller egenprøving 

Delegert rettsakt Vedlegg Område 
Virtuell prøving og/eller 

egenprøving: ja/nei(4) 

Delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014(*) 

IX Prøvingsprosedyrer for 

kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet 

Egenprøving: ja/nei(4) 

Delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 3/2014 

II Signalhorn Egenprøving: ja/nei(4) 

Delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 3/2014 

VIII Førerbetjente betjenings-

innretninger, herunder 

merking av betjenings-

innretninger, kontroll-

innretninger og indikatorer 

Egenprøving: ja/nei(4) 

Delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 3/2014 

IX Montering av lys- og 

lyssignalinnretninger 

Virtuell prøving: ja/nei(4) 

Delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 3/2014 

X Sikt bakover Virtuell prøving: ja/nei(4) 

Delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 3/2014 

XIV Montering av dekk Virtuell prøving: ja/nei(4) 

Delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 44/2014 

XIV Monteringssted for 

kjennemerke 

Egenprøving og virtuell 

prøving: ja/nei(4) 

Delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 44/2014 

XVI Parkeringsstøtter Egenprøving: ja/nei(4) 

Denne 

gjennomføringsforordningen 

VIII Lovfestet produsentmerke 

og EU-typegodkjennings-

merke 

Egenprøving: ja/nei(4) 

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014 av 16. desember 2013 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til krav til miljøprestasjon og 

framdriftsytelse og om endring av vedlegg V til nevnte forordning (EUT L 53 av 21.2.2014, s. 1). 

1.6.2. Detaljert rapport om validering av virtuell prøving og/eller egenprøving er vedlagt: ja/nei(4) 

Sted: … Dato: … 

Underskrift: … Navn og stilling i foretaket: … 
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DEL B 

OPPLYSNINGSDOKUMENT 

1. Alminnelige krav 

1.1. Søkeren skal gi opplysningsdokumentet et referansenummer. 

1.2. Dersom opplysningene i opplysningsdokumentet for typegodkjenning av kjøretøyer er endret, skal produsenten 

framlegge for typegodkjenningsmyndigheten de endrede sidene der det klart og tydelig framgår hva endringene går ut 

på, samt datoen for ny utstedelse. 

1.3. Typegodkjenningsnumre 

1.3.1. Produsenten skal framlegge opplysningene som kreves i tabellen nedenfor, for de områdene i vedlegg II til forordning 

(EU) nr. 168/2013 som gjelder for kjøretøyet. For hvert område skal alle relevante godkjenninger og prøvings-

rapporter vedlegges (dersom de foreligger). Opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

trenger imidlertid ikke oppgis her så lenge disse opplysningene finnes i det tilsvarende godkjenningsdokumentet. 

Typegodkjenningsnummer og oversikt over prøvingsrapporter 

Nummer og 

område 

Typegodkjennings-

nummer eller 

prøvingsrapportens 

nummer(***) 

Dato for utstedelse eller 

utvidelse av 

typegodkjenningen eller 

prøvingsrapportens dato 

Medlemsstat eller 

avtalepart(*) som utsteder 

typegodkjenningen(**), eller 

teknisk instans som utsteder 

prøvingsrapporten(***) 

Henvisning til 

rettsakten og dens 

siste endring 

Variant(er)/ 

versjon(er) 

Eksempel: 

B1 

signalhorn 

     

      

(*) Avtaleparter i den reviderte overenskomsten av 1958. 

(**) Skal opplyses dersom det ikke framgår av typegodkjenningsnummeret. 

(***) Godkjenningsmyndigheten skal fylle ut henvisninger til prøvingsrapporter som er fastsatt ved rettsakter, og der det ikke 

foreligger noe typegodkjenningsdokument. 

Undertegnet:  ................................................................................................................................................................  

Stilling i foretaket: .......................................................................................................................................................  

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

2. Innhold i opplysningsdokumentet 

Alle opplysningsdokumenter skal inneholde følgende: 

2.1. Ved typegodkjenning av hele kjøretøyer skal produsenten fylle ut 

— matrisen i nr. 2.3 for å identifisere versjoner og varianter av kjøretøyet som skal typegodkjennes, 

— en liste over punkter som gjelder for kjøretøyets (under)gruppe og for dets tekniske spesifikasjoner som 

opplysningene er hentet fra, i samsvar med nummereringssystemet for den fullstendige listen oppført i nr. 2.6. 

2.2. For et system, en komponent eller en separat teknisk enhet som er oppført i tabell 1, skal produsenten fylle ut det 

relevante tillegget til dette vedlegget. 

I tillegg til vedleggene nevnt i tabell 1-1 skal systemene, komponentene og de separate tekniske enhetene oppfylle 

følgende krav: 

— bestemmelser om prosedyrer for typegodkjenning (vedlegg III til delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014),  
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— produksjonssamsvar (vedlegg IV til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014), 

— tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold (vedlegg XV til delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 44/2014). 

Tabell 1 

Lister over systemer, komponenter og separate tekniske enheter som kan være gjenstand for EU-

typegodkjenning 

LISTE I – krav til miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

Tillegg 
System eller komponent / separat teknisk enhet 

(STU) 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 134/2014 vedlegg 

Endret ved og/eller i 

gjennomføringsfasen 

1 System: forurensningsreduserende system 

for eksosrør 

II, III, V, VI  

2 System: veivhusgass- og fordampings-

utslipp 

IV, V  

3 System: miljømessig og funksjonell 

egendiagnose (OBD) 

VIII 

(og vedlegg XII til delegert 

kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014) 

 

4 System: lydnivå IX  

5 System: framdriftsenhetens ytelse X  

6 Separat teknisk enhet: forurensnings-

reduserende innretning 

II, III, IV, V, VI  

7 Separat teknisk enhet: støyreduserende 

innretning 

IX  

8 Separat teknisk enhet: eksosanlegg 

(forurensnings- og støyreduserende 

innretning) 

II, III, V, VI, IX  

 

LISTE II – krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet 

Tillegg 
System eller komponent / separat teknisk enhet 

(STU) 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg 

Endret ved og/eller i 

gjennomføringsfasen 

9 System: bremseanlegg III  

10 System: montering av lys- og 

lyssignalinnretninger 

IX  

11 System: veltevern (ROPS) XI  

12 System: montering av dekk XV  

13 Komponent: signalhorn II  
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Tillegg 
System eller komponent / separat teknisk enhet 

(STU) 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 3/2014 vedlegg 

Endret ved og/eller i 

gjennomføringsfasen 

14 Komponent / separat teknisk enhet: frontrute 

i annet materiale enn glass 

VII  

15 Komponent / separat teknisk enhet: 

vindusspylerinnretning 

VII  

16 Komponent / separat teknisk enhet: 

innretning for sikt bakover 

X  

17 Separat teknisk enhet: bilbelter XII  

18 Komponent / separat teknisk enhet: 

sitteplass (sal/sete) 

XIII  

 

LISTE III – krav til kjøretøyets oppbygging og alminnelige typegodkjenningskrav 

Tillegg System eller komponent / separat teknisk enhet 

(STU) 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014 vedlegg 

Endret ved og/eller i 

gjennomføringsfasen 

19 Separat teknisk enhet: tilhengerkopling V  

20 Separat teknisk enhet: sikringsinnretninger 

mot uvedkommendes bruk 

VI  

21 Separat teknisk enhet: 

fastholdingsinnretninger for passasjerer 

XIII  

22 Separat teknisk enhet: fotstøtter XIII  

23 Separat teknisk enhet: sidevogn VIII, XI, XIII 

(og vedlegg III, V, VII, IX, X, XII, 

XIII, XIV, XV, XVII og XIX til 

delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014) 

 

2.3. Matrise som viser hvordan postene i nr. 2.6 kan kombineres for hver versjon og variant av kjøretøytypen 

Matrise for versjoner og varianter 

Nummer Alle Versjon 1 Versjon 2 Versjon 3 Versjon n 

      

2.3.1. Det skal utarbeides en egen matrise for hver variant innenfor typen. 

2.3.2. Poster som kan kombineres uten begrensninger innenfor en variant, skal føres i kolonnen merket «Alle». 

2.3.3. Opplysningene over kan presenteres på en annen måte eller sammen med opplysninger som gis i henhold til nr. 2.6.  
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2.4. Betegnelser for typer, varianter og versjoner 

2.4.1. Produsenten skal tildele hver kjøretøytype, -variant og -versjon en alfanumerisk kode bestående av latinske bokstaver 

og/eller arabiske tall, som også skal angis i samsvarssertifikatet (se vedlegg IV) for det aktuelle kjøretøyet. 

Det er tillatt å bruke parenteser og bindestreker, forutsatt at de ikke erstatter en bokstav eller et tall. 

2.4.2. Hele koden skal betegnes som type-variant-versjon eller «TVV». 

2.4.3. TVV-koden skal klart og entydig identifisere en unik kombinasjon av tekniske egenskaper ut fra kriteriene definert i 

del B i dette vedlegget. 

2.4.4. En produsent kan bruke samme kode til å definere en kjøretøytype dersom kjøretøytypen hører inn under to eller flere 

grupper. 

2.4.5. En produsent skal ikke bruke samme kode til å definere en kjøretøytype ved mer enn én typegodkjenning innenfor 

samme kjøretøygruppe. 

2.4.6. Antall tegn i TVV-koden. 

2.4.6.1. Antall tegn skal ikke overstige 

a. 15 i koden for kjøretøytypen, 

b. 25 i koden for en variant, 

c. 35 i koden for en versjon. 

2.4.6.2. Den fullstendige alfanumeriske TVV-koden skal bestå av høyst 75 tegn. 

2.4.6.3. Når TVV-koden brukes i sin helhet, skal det være et mellomrom mellom type, variant og versjon. 

Eksempel på en TVV-kode: 159AF[… mellomrom]0054[… mellomrom]977K(BE). 

2.5. For de områdene som er nevnt i vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013, og som er godkjent i samsvar med UN-

ECE-reglementene nevnt i artikkel 54 i forordning (EU) nr. 168/2013 (UN-ECE-godkjenninger), skal produsenten 

levere inn opplysningene som kreves i nr. 2.7 bare dersom de ikke allerede foreligger i tilsvarende godkjennings-

dokument og/eller prøvingsrapport. Opplysninger som er nevnt i samsvarssertifikatet (vedlegg IV), skal under alle 

omstendigheter framlegges. 

2.6. Produsenten skal fylle ut relevante numre i modellen fastsatt i nr. 2.8 og framlegge denne utfylte listen, delt inn i to 

atskilte dokumenter, for godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenningen. Godkjenningsmyndigheten som gir 

typegodkjenningen, skal beholde relevante numre som er merket med *, og alle andre relevante numre skal inngå i 

opplysningsmappen. I kolonnen «(Under)grupper» angis det hvilke undergrupper som gjelder for hver enkelt post 

(f.eks. betyr «L1e–L7e» at posten gjelder for alle grupper og undergrupper). 

2.7. Poster av følgende type kan utelates fra opplysningsdokumentet dersom en egnet teknisk tegning, enten i papirformat 

eller som pdf-fil, vedlegges opplysningsmappen, og dersom følgende punkter framgår klart og lesbart på tegningen: 

2.7.1. merke (med unntak av nr. 0.1), 

2.7.2. type (med unntak av nr. 0.2), 

2.7.3. plassering/hvor, 

2.7.4. virkemåte (med unntak av nr. 3.2.1.2),  
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2.7.5. egenskaper, 

2.7.6. antall (med unntak av nr. 1.3, 3.2.1.1 og 6.16.1), 

2.7.7. identifikasjon/delenummer, 

2.7.8. (kort)/(teknisk) beskrivelse, 

2.7.9. konstruksjon, 

2.7.10. skjematisk tegning / diagram, 

2.7.11. (konstruksjons)materialer, 

2.7.12. vinkler/helling og andre dimensjoner (høyde, lengde, bredde, avstand) (med unntak av nr. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.17, 

7.6.1 og 7.6.2), 

2.7.13. toleranse, 

2.7.14. referansepunkt, 

2.7.15. størrelse (med unntak av nr. 6.18.1.1.1, 6.18.1.1.2 og 6.18.1.1.3), 

2.7.16. konfigurasjon. 

2.8. POSTER I OPPLYSNINGSDOKUMENTET 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

0.  ALMINNELIGE OPPLYSNINGER 

A.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyer 

0.1. L1e–L7e Merke (produsentens firma):  ....................................................................................  

0.2. L1e–L7e Type(17):  .......................................................................................................................  

0.2.1 L1e–L7e Variant(er)(17):  ..............................................................................................................  

0.2.2 L1e–L7e Versjon(er)(17):  .............................................................................................................  

0.2.3. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...............................................................................  

0.3. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  .................................  

0.4. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ....................................................................  

0.4.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  .................................................  

0.4.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ............................................  

0.5. L1e–L7e Lovfestet produsentmerke:  ........................................................................................  

0.5.1. L1e–L7e Plassering av det lovfestede produsentmerket(15)(18):  ....................................................  

0.5.2. L1e–L7e Festemåte:  ....................................................................................................................  

0.5.3. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av det lovfestede produsentmerket (utfylt og målsatt 

eksempel):  ....................................................................................................................  
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

0.6. L1e–L7e Plassering av kjøretøyets understellsnummer(15):  ...................................................  

0.6.1. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av stedene der understellsnummeret er plassert (utfylt 

og målsatt eksempel):  ..................................................................................................  

0.6.1.1. L1e–L7e Typens serienummer begynner med:  ...........................................................................  

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ...........................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...............................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ..............................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ........................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ....................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  .................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ............................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21):  ....  

0.10.1. L1e–L7e Type(17): ........................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ....................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ...................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...............................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2): .........................................  

0.11. L1e–L7e Typegodkjenningsmerker for komponenter og separate tekniske enheter(19):  .....  

0.11.1. L1e–L7e Festemåte:  ....................................................................................................................  

0.11.2. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av stedet der typegodkjenningsmerket er plassert 

(utfylt og målsatt eksempel):  ........................................................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om produksjonssamsvar og tilgang til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold 
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0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

0.13.  Tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold 

0.13.1. L1e–L7e Adresse til det viktigste nettstedet for tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyet:  ............................................................................................  

0.13.2. L1e–L7e Ved etappevis typegodkjenning, adresse til det primære nettstedet for tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet fra produsent(er) i 

foregående etappe(r): 

1.  ALLMENNE KJENNETEGN VED OPPBYGGINGEN 

1.1. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:  ........................................  

1.2. L1e–L7e Tegning av hele kjøretøyet i målestokk:  ......................................................................  

1.3. L1e–L7e Antall aksler og hjul:  ....................................................................................................  

1.3.1. L1e–L7e Aksler med tvillinghjul(23):  ...........................................................................................  

1.3.2. L1e–L7e Drivaksler(23):  ...............................................................................................................  

1.4. L1e–L7e Eventuelt understell (oversiktstegning):  .......................................................................  

1.5. L2e, L5e-B, 

L6e-B, L7e-A2, 

L7e-B2, L7e-C 

Materialer i karosseriet: 

1.6. L1e–L7e Plassering og montering av framdriftssystem(er):  .......................................................  

1.7. L4e, L5e-B, 

L6e-B, L7e-A2, 

L7e-B2, L7e-C 

Styre: venstre/høyre/midtstilt(4):  ...................................................................................  

1.7.1. L1e–L7e Kjøretøyet er utstyrt for høyre-/venstrekjøring og kjøring i land som bruker 

metriske/britiske enheter(4):  ..........................................................................................  

1.8.  Framdriftsenhetens ytelse 

1.8.1. L3e, L4e, L5e, 

L7e-A, L7e-B2 

Kjøretøyets fastsatte høyeste hastighet:  ...............................................................  km/t 

1.8.2. L1e, L2e, L6e, 

L7e-B1, L7e-C 

Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet(22):  ..................  km/t og giret der denne 

nås:  

1.8.3. L1e–L7e Største nettoeffekt for forbrenningsmotor:  .......................  kW ved  ..................  min–1 

ved luft/drivstoff-forhold:  
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1.8.4. L1e–L7e Største dreiemoment for forbrenningsmotor:  ...................  Nm ved  ..................  min–1 

ved luft/drivstoff-forhold:  

1.8.5. L1e–L7e Største kontinuerlig nominell effekt for elektrisk motor (effekt på 15/30(4) 

minutter(27)):  kW ved  ...........................................  min–1 

1.8.6. L1e–L7e Største kontinuerlig nominelt dreiemoment for elektrisk motor:  .................................   

Nm ved ...............................................................................................................  min–1 

1.8.7. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet effekt for framdriftssystem(er):  ........................................  

kW ved  ..........................................................  min–1 ved luft/drivstoff-forhold: 

 

1.8.8. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet dreiemoment for framdriftssystem(er):  .............................  

Nm ved ..........................................................  min–1 ved luft/drivstoff-forhold: 

 

1.8.9. L1e–L7e Største toppeffekt for framdriftssystem(er):  .....................  kW ved  .................  min–1 

ved luft/drivstoff-forhold:  

2.  MASSER OG DIMENSJONER 

(i kg og mm), se eventuelle tegninger 

2.1  Intervall for kjøretøyets masse (samlet) 

2.1.1. L1e–L7e Masse i driftsferdig stand:  .......................................................................................  kg 

2.1.1.1. L1e–L7e Fordeling av masse i driftsferdig stand mellom akslene:  ........................................  kg 

2.1.2. L1e–L7e Faktisk masse:  .........................................................................................................  kg 

2.1.2.1. L1e–L7e Fordeling av faktisk masse mellom akslene:  ...........................................................  kg 

2.1.3. L1e–L7e Største teknisk tillatte totalmasse:  ...........................................................................  kg 

2.1.3.1. L1e–L7e Største teknisk tillatte masse på foraksel:  ................................................................  kg 

2.1.3.2. L1e–L7e Største teknisk tillatte masse på bakaksel:  ..............................................................  kg 

2.1.3.3. L4e Største teknisk tillatte masse på sidevognens aksel:  ................................................  kg 

2.1.4. L1e–L7e Største bakkestartevne ved største teknisk tillatte masse angitt av  
produsenten:  .................................................................................................  % helling 

2.1.5. L1e–L7e Største nyttelastmasse angitt av produsenten:  .........................................................  kg 

2.1.6. L1e–L7e Sikker lasteevne for lasteplattform angitt av produsenten:  ......................................  kg 

2.1.7. L1e–L7e Største teknisk tillatte trekkbare masse for tilhenger(4): med bremser: 
 kg, uten bremser:  ............................................................  kg 

2.1.7.1 L1e–L7e Kjøretøykombinasjonens største teknisk tillatte totalmasse:  ...................................  kg 
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2.1.7.2. L1e–L7e Største teknisk tillatte masse på koplingspunktet:  ...................................................  kg 

2.1.8. L1e–L7e Tilleggsutstyrets masse:  ..........................................................................................  kg 

2.1.9. L1e–L7e Overbygningens masse:  ..........................................................................................  kg 

2.1.10. L1e–L7e Framdriftsbatteriets masse:  .....................................................................................  kg 

2.1.11. L2e, L4e, L5e, 

L6e, L7e 

Dørenes masse:  .......................................................................................................  kg 

2.1.12. L2e-U, L5e-B, 

L6e-BU, L7e-

CU 

Masse for maskiner eller utstyr som er montert på området for lasteplattformen:  

 .................................................................................................................................  kg 

2.1.13. L1e–L7e Masse for systemet for gassformig drivstoff samt lagertanker for gassformig 

drivstoff:  .................................................................................................................  kg 

2.1.14. L1e–L7e Masse for lagertanker for trykkluft:  ........................................................................  kg 

2.2.  Intervall for kjøretøydimensjoner (samlet) 

2.2.1. L1e–L7e Lengde:  .................................................................................................................  mm 

2.2.2. L1e–L7e Bredde:  ..................................................................................................................  mm 

2.2.3. L1e–L7e Høyde:  ..................................................................................................................  mm 

2.2.4. L1e–L7e Akselavstand:  ........................................................................................................  mm 

2.2.4.1. L4e Sidevognens akselavstand(28):  ...............................................................................  mm 

2.2.5.  Sporvidde 

2.2.5.1. L1e–L7e dersom 
kjøretøyet har 
tvillinghjul 
L2e, L4e, L5e, 
L6e, L7e 

Sporvidde foran:  ..................................................................................................  mm. 

2.2.5.2. L1e–L7e dersom 
kjøretøyet har 
tvillinghjul 

Sporvidde bak:  .....................................................................................................  mm. 

2.2.5.3. L2e, L4e, L5e, 

L6e, L7e 

Sporvidde for sidevogn:  .......................................................................................  mm. 

2.2.6. L7e-B Overheng foran:  ...................................................................................................  mm. 

2.2.7. L7e-B Overheng bak:  ......................................................................................................  mm. 

2.2.8.  Lasteplattformens dimensjoner 
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2.2.8.1. L2e-U, L5e-B, 

L6e-BU, L7e-

B2, L7e-CU 

Lasteplattformens lengde:  .....................................................................................  mm 

2.2.8.2. L2e-U, L5e-B, 

L6e-BU, L7e-

B2, L7e-CU 

Lasteplattformens bredde:  .....................................................................................  mm 

2.2.8.3. L2e-U, L5e-B, 

L6e-BU, L7e-

B2, L7e-CU 

Lasteplattformens høyde:  ......................................................................................  mm 

2.2.9.  Tyngdepunkt 

2.2.9.1. L2e-U, L5e-B, 

L6e-BU, L7e-

B2, L7e-CU 

Plassering av tyngdepunktet foran bakakselen (Lcg):  ..........................................  mm. 

2.2.9.2. L2e-U, L5e-B, 

L6e-BU, L7e-

B2, L7e-CU 

Plassering av tyngdepunktet over bakkeplanet (Hcg):  .........................................  mm. 

2.2.9.3. L2e-U, L5e-B, 

L6e-BU, L7e-

B2, L7e-CU 

Plassering av tyngdepunktet for lasteplattform foran bakakselen (LcgLP): 

 mm. 

2.2.10.  Diverse dimensjoner 

2.2.10.1. L7e-B2 Frivinkel foran(11):  ............................................................................................  grader. 

2.2.10.2. L7e-B2 Frivinkel bak(11):  ..............................................................................................  grader. 

2.2.10.3. L7e-B2 Rampevinkel(11):  ...............................................................................................  grader. 

2.2.10.4. L7e-B2 Bakkeklaring under forakselen(11):  .......................................................................  mm. 

2.2.10.5. L7e-B2 Bakkeklaring under bakakselen(11):  ......................................................................  mm. 

2.2.10.6. L3e-AxE (x=1, 

2 eller 3), L3e-

AxT (x=1, 2 

eller 3) 

L7e-B 

Bakkeklaring mellom akslene(11):  ........................................................................  mm. 

2.2.10.7. L7e-B Forhold akselavstand/bakkeklaring  ........................................................  [ingen enhet] 

2.2.10.8. L7e-B2 Koeffisient for statisk stabilitet – Kst:  ....................................................  [ingen enhet] 

2.2.10.9. L3e-AxE, L3e-

AxT 
Setehøyde:  .............................................................................................................  mm 

2.2.10.10. L3e-AxE, L3e-

AxT 
Bakkeklaring:  ........................................................................................................  mm 
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3.  ALLMENNE KJENNETEGN VED FRAMDRIFTSSYSTEMET 

3.1  Produsent av framdriftsenheten 

3.1.1.  Forbrenningsmotor 

3.1.1.1. L1e–L7e Produsent:  ....................................................................................................................  

3.1.1.2. L1e–L7e Motorkode (påført motoren eller identifisert på annen måte):  .....................................  

3.1.1.3. L1e–L7e Eventuelt drivstoffidentifikasjonsmerke:  .....................................................................  

3.1.2.  Elektrisk motor 

3.1.2.1. L1e–L7e Produsent:  ....................................................................................................................  

3.1.2.2. L1e–L7e Kode for elektrisk motor (påført motoren eller identifisert på annen måte):  ................  

3.1.3.  Hybridsystem 

3.1.3.1. L1e–L7e Produsent:  ....................................................................................................................  

3.1.3.2. L1e–L7e Systemkode (påført motoren eller identifisert på annen måte):  ....................................  

3.1.3.3. L1e–L7e Eventuelt drivstoffidentifikasjonsmerke:  .....................................................................  

3.1.3.4. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av stedet der koden(e) og/eller typegodkjennings-

numrene er plassert (utfylt og målsatt eksempel)(20):  ...................................................  

3.2.  Forbrenningsmotor 

3.2.1.  Opplysninger om motoren 

3.2.1.1. L1e–L7e Antall forbrenningsmotorer:  ........................................................................................  

3.2.1.2. L1e–L7e Virkemåte: intern forbrenningsmotor / elektrisk tenning / kompresjonstenning / 

ekstern forbrenningsmotor / turbin / trykkluft(4):  ..........................................................  

3.2.1.3. L1e–L7e Syklus: firetakts/totakts/rotasjon/annet(4):  ....................................................................  

3.2.1.4. L1e–L7e Sylindrer 

3.2.1.4.1. L1e–L7e Antall:  ..........................................................................................................................  

3.2.1.4.2. L1e–L7e Oppstilling(26):  ..............................................................................................................  

3.2.1.4.3. L1e–L7e Innvendig diameter(12):  .........................................................................................  mm 
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3.2.1.4.4. L1e–L7e Slaglengde(12):  ......................................................................................................  mm 

3.2.1.4.5. L1e–L7e Antall statorer og deres plassering (for rotasjonsmotorer):  ..........................................  

3.2.1.4.6. L1e–L7e Forbrenningskamrenes volum (for rotasjonsmotorer):  ..........................................  cm3 

3.2.1.4.7. L1e–L7e Tenningsrekkefølge:  ....................................................................................................  

3.2.1.5. L1e–L7e Slagvolum(6):  .........................................................................................................  cm3 

3.2.1.6. L1e–L7e Volumetrisk kompresjonsforhold(7):  ............................................................................  

3.2.1.7. L1e–L7e Antall innsugings- og eksosventiler 

* 3.2.1.7.1. L1e–L7e Antall og minste tverrsnittareal av innsugings- og eksosporter:  ...................................  

* 3.2.1.7.2. L1e–L7e Ventilinnstilling eller tilsvarende data:  ........................................................................  

* 3.2.1.7.3. L1e–L7e Største ventilløftehøyde, åpnings- og lukkevinkler eller innstillingsdata for 

alternative fordelingsanlegg, i forhold til dødpunktene. For variabel ventilinnstilling, 

minste og største innstilling:  ........................................................................................  

* 3.2.1.7.4. L1e–L7e Referanse- og/eller innstillingsområder(4):  ...................................................................  

3.2.1.8. L1e–L7e Tegninger av forbrenningskammer, topplokk, stempel, stempelringer:  .......................  

3.2.1.9. L1e–L7e Normalt tomgangsturtall for varm motor:  ...........................................................  min–1 

3.2.1.10. L1e–L7e Stopp/start-system: ja/nei(4) 

* 3.2.2.  Styringssystem for framdriftssystem/drivlinje 

3.2.2.1. L1e–L7e Programvareidentifikasjonsnummer/-numre for PCU/ECU(4):  ..........  og kalibrerings-

kontrollnummer/-numre:  

3.2.3.  Drivstoff 

3.2.3.1. L1e–L7e Drivstofftype: (9) 

3.2.3.2. L1e–L7e Kjøretøyets drivstoffsystem: én type drivstoff, to typer drivstoff eller blandings-

drivstoff(4) 

3.2.3.2.1. L1e–L7e Største tillatte andel biodrivstoff i drivstoffet:  .............................................................  

volumprosent 

3.2.4.  Tilførsel og styring av drivstoff under trykk 

3.2.4.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av lav- og/eller høytrykkssystem(er) for 

flytende drivstoff(4):  .....................................................................................................  

3.2.4.2. L1e–L7e Drivstoffpumpe(r) med lavt og/eller høyt trykk: ja/nei(4) 
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3.2.4.2.1. L1e–L7e Styring av drivstoffpumpe: mekanisk / elektrisk på/av / kontinuerlig drift / 

elektronisk styrt varierende drift(4):  ..............................................................................  

3.2.4.2.2. L1e–L7e For forbrenningsmotorer med kompresjonstenning og dobbeltdrivstoffmotorer angis 

bare største drivstofftilførsel(4)(7):  ..................................  g/s eller mm3/slag eller 

syklus ved motorturtall på … min–1, eller eventuelt et karakteristikkdiagram: 

 (har motoren ladeluftregulering, oppgis karakteristisk 

drivstofftilførsel og ladelufttrykk avhengig av motorturtall) 

3.2.4.3. L1e–L7e Fellesledning: ja/nei(4) 

3.2.4.4. L1e–L7e Drivstoffordeler/-ledning/-slanger(4): ja/nei(4) 

3.2.4.5. L1e–L7e Regulator(er) for drivstofftrykk og/eller drivstoffstrøm: ja/nei(4) 

3.2.5.  Måling og styring av drivstoffmasse 

3.2.5.1. L1e–L7e Ved forgasser(e): ja/nei(4) 

* 3.2.5.1.1. L1e–L7e Virkemåte og oppbygging:  ...........................................................................................  

* 3.2.5.1.2. L1e–L7e Høyeste strømningshastighet for drivstoff:  g/s ved største effekt og dreiemoment: 

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

3.2.5.1.3. L1e–L7e Innstillinger for forgasser(e)(7):  ....................................................................................  

* 3.2.5.1.4. L1e–L7e Blanderør for forgasser:  ...............................................................................................  

* 3.2.5.1.5. L1e–L7e Drivstoffnivå i forgasserens flottørkammer:  ................................................................  

* 3.2.5.1.5.1. L1e–L7e Forgasserens flottørmasse:  ...........................................................................................  

3.2.5.1.6. L1e–L7e Kaldstartsystem for forgasser: manuell/automatisk(4): ja/nei(4) 

3.2.5.1.6.1. L1e–L7e Virkemåte(r) for forgasserens kaldstartsystem: ............................................................  

3.2.5.1.7. L1e–L7e Blandingsspyleåpning: ja/nei(4) 

3.2.5.1.7.1. L1e–L7e Dimensjoner for blandingsspyleåpning:  .......................................................................  

3.2.5.2. L1e–L7e Ved mekanisk/hydraulisk styrt drivstoffinnsprøyting(4): ja/nei(4) 

3.2.5.2.1. L1e–L7e Virkemåte:  ...................................................................................................................  

3.2.5.2.2. L1e–L7e Mekanisk/elektronisk(4) justering av største drivstoffmassetilførsel: ja/nei(4) 

3.2.5.3. L1e–L7e Ved elektronisk styrt drivstoffinnsprøytingssystem: ja/nei(4) 

3.2.5.3.1. L1e–L7e Virkemåte: indirekte innsprøyting / direkte innsprøyting / forkammer / 

virvelkammer(4):  
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3.2.5.3.2. L1e–L7e Drivstoffinnsprøytingsdyse(r): ettpunkt / flerpunkt / direkte innsprøyting / annet (angi 

nærmere)(4):  ..................................................................................................................  

3.2.5.3.3. L1e–L7e Antall drivstoffinnsprøytingsdyser i alt og per sylinder:  ..............................................  

3.2.5.4. L1e–L7e Luftassistert drivstoffinnsprøytingsdyse: ja/nei(4):  .......................................................  

3.2.5.4.1. L1e–L7e Beskrivelse av og driftstrykk for luftassistanse:  ...........................................................  

3.2.5.5. L1e–L7e Kaldstartsystem: ja/nei(4) 

3.2.5.5.1. L1e–L7e Beskrivelse av kaldstartsystem:  ...................................................................................  

3.2.5.6. L1e–L7e Hjelpestartinnretning: ja/nei(4) 

3.2.5.7. L1e–L7e Innsprøyting spesifikt for kompresjonstenning: ja/nei 

3.2.5.7.1. L1e–L7e Statisk innsprøytingsinnstilling(7):  ................................................................................  

3.2.5.7.2. L1e–L7e Forinnsprøytingskurve(7):  .............................................................................................  

3.2.6.  System for gassformig drivstoff og styring av dette 

3.2.6.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av system(er) for gassformig drivstoff:  .........  

3.2.6.2. L1e–L7e Drivstoffsystem for flytende petroleumsgass (LPG): ja/nei(4) 

3.2.6.2.1. L1e–L7e Typegodkjenningsnummer i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 67(1):  ...................  

3.2.6.2.2. L1e–L7e Elektronisk motorstyreenhet for LPG-drift: ja/nei(4) 

3.2.6.2.2.1. L1e–L7e Innstillingsmuligheter med hensyn til utslipp:  .............................................................  

3.2.6.2.3. L1e–L7e Ytterligere dokumentasjon:  ..........................................................................................  

* 3.2.6.2.3.1 L1e–L7e Beskrivelse av katalysatorens vern ved omkopling fra bensin til LPG eller omvendt:   

3.2.6.2.3.2 L1e–L7e Systemplan (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompenseringsslanger 

osv.):  ............................................................................................................................  

3.2.6.2.4. L1e–L7e Tegning av symbolet:  ...................................................................................................  

3.2.6.3. L1e–L7e Drivstoffsystem for naturgass (NG): ja/nei(4) 

3.2.6.3.1. L1e–L7e Typegodkjenningsnummer i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 110(2):  .................  

3.2.6.3.2. L1e–L7e Elektronisk motorstyreenhet for NG-drift: ja/nei(4) 

  

(1) EUT L 72 av 14.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 120 av 7.5.2011, s. 1. 
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3.2.6.3.2.1. L1e–L7e Innstillingsmuligheter med hensyn til utslipp:  .............................................................  

3.2.6.3.3.. L1e–L7e Ytterligere dokumentasjon:  ..........................................................................................  

* 3.2.6.3.3.1. L1e–L7e Beskrivelse av katalysatorens vern ved omkopling fra bensin til NG eller omvendt:  ..  

3.2.6.3.3.2. L1e–L7e Systemplan (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompenseringsslanger 
osv.):  ............................................................................................................................  

3.2.6.3.4. L1e–L7e Tegning av symbolet:  ...................................................................................................  

3.2.6.4. L1e–L7e Gassformig drivstoff: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL(4): ja/nei(4) 

3.2.6.4.1. L1e–L7e Trykkregulator(er) eller fordamper/trykkregulator(er)(4) 

* 3.2.6.4.1.1. L1e–L7e Antall trykkreduksjonstrinn:  ........................................................................................  

3.2.6.4.1.2. L1e–L7e Trykk i sluttrinnet, minst: ...............................  kPa – høyst:  .................................  kPa 

3.2.6.4.1.3. L1e–L7e Antall hovedinnstillingspunkter:  ..................................................................................  

3.2.6.4.1.4. L1e–L7e Antall tomgangsinnstillingspunkter:  ............................................................................  

3.2.6.4.1.5. L1e–L7e Typegodkjenningsnummer:  .........................................................................................  

3.2.6.4.2. L1e–L7e Drivstoffsystem: blandeinnretning / gassinnsprøyting / væskeinnsprøyting / direkte 
innsprøyting(4) 

* 3.2.6.4.2.1. L1e–L7e Regulering av blandingsstyrke:  ....................................................................................  

3.2.6.4.2.2. L1e–L7e Systembeskrivelse og/eller diagram og tegninger:  .......................................................  

3.2.6.4.2.3. L1e–L7e Typegodkjenningsnummer:  .........................................................................................  

3.2.6.4.3. L1e–L7e Blandeinnretning: ja/nei(4) 

3.2.6.4.3.1. L1e–L7e Antall:  ..........................................................................................................................  

3.2.6.4.3.2. L1e–L7e Plassering:  ....................................................................................................................  

3.2.6.4.3.3. L1e–L7e Innstillingsmuligheter:  .................................................................................................  

3.2.6.4.3.4. L1e–L7e Typegodkjenningsnummer:  .........................................................................................  

3.2.6.4.4. L1e–L7e Innsprøyting i innsugingsmanifold: ja/nei(4) 

3.2.6.4.4.1. L1e–L7e Innsprøyting: ettpunkt/flerpunkt(4) 

3.2.6.4.4.2. L1e–L7e Innsprøyting: kontinuerlig / tidsstyrt simultan / tidsstyrt sekvensiell(4) 
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3.2.6.4.5. L1e–L7e Innsprøytingsutstyr: ja/nei(4) 

3.2.6.4.5.1. L1e–L7e Innstillingsmuligheter:  .................................................................................................  

3.2.6.4.5.2. L1e–L7e Typegodkjenningsnummer:  .........................................................................................  

3.2.6.4.6. L1e–L7e Tilførselspumpe: ja/nei(4) 

3.2.6.4.6.1. L1e–L7e Typegodkjenningsnummer:  .........................................................................................  

3.2.6.4.7. L1e–L7e Innsprøytingsdyse(r):  ...................................................................................................  

3.2.6.4.7.1. L1e–L7e Typegodkjenningsnummer:  .........................................................................................  

3.2.6.4.8. L1e–L7e Direkte/indirekte innsprøyting: ja/nei(4) 

3.2.6.4.9. L1e–L7e Innsprøytingspumpe/trykkregulator: ja/nei(4) 

3.2.6.4.9.1. L1e–L7e Typegodkjenningsnummer:  .........................................................................................  

3.2.6.4.10. L1e–L7e Separat elektronisk styreenhet (ECU) for system for gassformig drivstoff: ja/nei(4) 

3.2.6.4.10.1. L1e–L7e Innstillingsmuligheter:  .................................................................................................  

3.2.6.4.10.2. L1e–L7e Programvareidentifikasjonsnummer/-numre:  ...............................................................  

3.2.6.4.10.3. L1e–L7e Kalibreringskontrollnummer/-numre:  ..........................................................................  

3.2.6.5. L1e–L7e Spesialutstyr for naturgass:  ..........................................................................................  

3.2.6.5.1. L1e–L7e Variant 1 (bare ved godkjenning av motorer til flere bestemte drivstoff-
sammensetninger):  .......................................................................................................  

3.2.6.5.2. L1e–L7e Drivstoffsammensetning: 

  Oversikt 

metan (CH4): basis:  ..... molprosent min.  ........ molprosent maks.  ..... molprosent 

etan (C2H6): basis:  ..... molprosent min.  ........ molprosent maks.  ..... molprosent 

propan (C3H8): basis:  ..... molprosent min.  ........ molprosent maks.  ..... molprosent 

butan (C4H10): basis:  ..... molprosent min.  ........ molprosent maks.  ..... molprosent 

C5/C5+: basis:  ..... molprosent min.  ........ molprosent maks.  ..... molprosent 

oksygen (O2): basis:  ..... molprosent min.  ........ molprosent maks.  ..... molprosent 

nøytralgass 
(N2, He osv.): 

basis:  ..... molprosent min.  ........ molprosent maks.  ..... molprosent 
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3.2.6.5.3. L1e–L7e Innsprøytingsdyse(r) for gassformig drivstoff:  ............................................................  

3.2.6.5.4. L1e–L7e Variant 2 (bare ved godkjenning av flere bestemte drivstoffsammensetninger):  .........  

3.2.6.6. L1e–L7e Spesialutstyr for hydrogendrivstoff: ja/nei(4) 

3.2.6.6.1. L1e–L7e EF-typegodkjenningsnummer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 79/2009(1):  ......................................................................................................  

* 3.2.6.6.2. L1e–L7e Ytterligere dokumentasjon 

3.2.6.6.3. L1e–L7e Systemplan (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompenseringsslanger 

osv.):  ............................................................................................................................  

* 3.2.6.6.4. L1e–L7e Beskrivelse av katalysatorens vern ved omkopling fra bensin til hydrogen/H2NG(4) 

eller omvendt:  ..............................................................................................................  

3.2.6.6.5. L1e–L7e Tegning av symbolet:  ...................................................................................................  

3.2.6.7. L1e–L7e H2NG-drivstoffsystem: ja/nei(4) 

3.2.6.7.1. L1e–L7e Prosentdel av hydrogen i drivstoffet (høyeste prosentdel angitt av produsenten): 

 

3.2.7.  Luftinnsugingssystem 

3.2.7.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av innsugingssystemet for gassformig 

drivstoff og luft:  ...........................................................................................................  

3.2.7.2. L1e–L7e Beskrivelse av og virkemåte for innsugingsmanifold (f.eks. fast lengde / varierende 

lengde / virvelventiler)(4) (med detaljerte tegninger og/eller fotografier):  ....................  

* 3.2.7.2.1. L1e–L7e Beskrivelse og tegninger av innsugingsrør og deres tilbehør (plenumskammer, 

oppvarmingsutstyr med styringsmetode, supplerende luftinntak osv.):  .......................  

3.2.7.3. L1e–L7e Overlader for innsugingsluft: ja/nei(4) 

3.2.7.3.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av overladersystemet for innsugingsluft:  .......  

3.2.7.3.2. L1e–L7e Virke- og betjeningsmåte:  ............................................................................................  

3.2.7.3.3. L1e–L7e Type(r) (turbolader eller overlader, annet)(4):  ...............................................................  

3.2.7.3.4. L1e–L7e Største ladetrykk og strømningshastighet for innsugingsluft ved største dreiemoment 

og effekt:  .....................................................  kPa og g/s eller diagram over ladetrykk 

og strømningshastighet:  

kPa og g/s 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 79/2009 av 14. januar 2009 om typegodkjenning av hydrogendrevne motorvogner, og om 

endring av direktiv 2007/46/EF (EUT L 35 av 4.2.2009, s. 32). 
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3.2.7.4. L1e–L7e Overtrykksventil: ja/nei(4) 

3.2.7.5. L1e–L7e Mellomkjøler: ja/nei(4) 

3.2.7.5.1. L1e–L7e Type: luft-luft / luft-vann / annet(4) 

* 3.2.7.5.2. L1e–L7e Innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og 100 % belastning (bare motorer med 

kompresjonstenning):  ............................................................................................  kPa 

3.2.7.6. L1e–L7e Luftfilter (tegninger, fotografier):  ................................................................................  

3.2.7.7. L1e–L7e Beskrivelse av innsugingslyddemper (tegninger, fotografier): .....................................  

* 3.2.7.7.1. L1e–L7e Virkemåte:  ...................................................................................................................  

3.2.8.  Måling og styring av luftmasse 

3.2.8.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av systemet for måling og styring av 

luftmasse:  .....................................................................................................................  

3.2.8.2. L1e–L7e Mekanisk gasspjeldhus: ja/nei(4) 

3.2.8.3. L1e–L7e Elektronisk gasspjeldbetjening (ETC): ja/nei(4) 

3.2.8.3.1. L1e–L7e Skjematisk tegning av elektronisk gasspjeldbetjening:  ................................................  

* 3.2.8.3.1.2. L1e–L7e Beskrivelse av ETC-maskinvarens redundans med hensyn til sensorer / aktuatorer / 

elektrisk kraft / jording / styringselektronikk:  ..............................................................  

3.2.9.  Gnisttenningssystem og -styring 

3.2.9.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av systemet for gnisttenning og -styring:  .......  

3.2.9.1.1. L1e–L7e Virkemåte:  ...................................................................................................................  

 L1e–L7e Fortenningskurve eller -diagram(7) med helt åpent gasspjeld:  ......................................  

3.2.9.1.3. L1e–L7e Statisk tenningsinnstilling(7):  grader før øvre dødpunkt ved største dreiemoment og 

effekt 

3.2.9.2. L1e–L7e Mulighet for ioneregistrering: ja/nei(4) 

3.2.9.3. L1e–L7e Tennplugger: 

3.2.9.3.1. L1e–L7e Gnistgap:  ...............................................................................................................  mm 

3.2.9.4. L1e–L7e Tennspole(r): 

* 3.2.9.4.1. L1e–L7e Virkemåte:  ...................................................................................................................  
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* 3.2.9.4.2. L1e–L7e Kamvinkel og tenningsinnstilling med helt åpent gasspjeld:  .......................................  

3.2.10.  Framdriftssystemets kjølesystem og styring av dette 

3.2.10.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av framdriftssystemets kjølesystem og 

styringen av dette:  ........................................................................................................  

3.2.10.2. L1e–L7e Væskekjøling: ja/nei(4) 

3.2.10.2.1. L1e–L7e Høyeste temperatur ved utløp:  .................................................................................  K 

3.2.10.2.2. L1e–L7e Nominell innstilling av styringsinnretningen for motortemperatur:  .............................  

3.2.10.2.3. L1e–L7e Væsketype:  ..................................................................................................................  

3.2.10.2.4. L1e–L7e Sirkulasjonspumpe(r): ja/nei(4) 

3.2.10.2.4.1. L1e–L7e Egenskaper:  ..................................................................................................................  

3.2.10.2.5. L1e–L7e Utvekslingsforhold: ......................................................................................................  

3.2.10.2.6. L1e–L7e Beskrivelse av viften og dens drivmekanisme:  ............................................................  

3.2.10.3. L1e–L7e Luftkjøling: ja/nei(4) 

3.2.10.3.1. L1e–L7e Referansepunkt:  ...........................................................................................................  

3.2.10.3.2. L1e–L7e Høyeste temperatur ved referansepunkt:  ..................................................................  K 

3.2.10.3.3. L1e–L7e Vifte: ja/nei(4) 

3.2.10.3.3.1. L1e–L7e Egenskaper:  ..................................................................................................................  

3.2.10.3.3.2. L1e–L7e Utvekslingsforhold: ......................................................................................................  

3.2.11.  Framdriftssystemets smøresystem og styring av dette 

3.2.11.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av framdriftssystemets smøresystem og 

styringen av dette:  ........................................................................................................  

3.2.11.2. L1e–L7e Smøresystemets konfigurasjon(er) (oljesump, tørrsump, annet, ved pumpe / 

innsprøyting til innsugingssystem / blanding med drivstoff osv.)(4):  ............................  

3.2.11.3. L1e–L7e Plassering av eventuell oljebeholder:  ...........................................................................  

3.2.11.4. L1e–L7e Matesystem (ved pumpe / innsprøyting til innsugingssystem / blanding med drivstoff 

osv.)(4):  .........................................................................................................................  

3.2.11.5. L1e–L7e Smørepumpe: ja/nei(4)  ..................................................................................................  
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3.2.11.6. L1e–L7e Oljekjøler: ja/nei(4) 

3.2.11.6.1. L1e–L7e Tegning  ........................................................................................................................  

3.2.11.7. L1e–L7e Smøremiddelets egenskaper:  ........................................................................................  

3.2.11.8. L1e–L7e Smøremiddelet blandes med drivstoffet: ja/nei(4):  ........................................................  

3.2.11.8.1. L1e–L7e Prosentintervall for smøremiddel blandet med drivstoff:  .............................................  

3.2.12.  Eksosanlegg og styring av dette 

3.2.12.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av eksosinnretninger for begrensning av støy- 

og eksosutslipp:  ............................................................................................................  

3.2.12.2. L1e–L7e Beskrivelse og tegning av eksosmanifolden:  ...............................................................  

3.2.12.3. L1e–L7e Beskrivelse og detaljert tegning av eksosanlegget:  ......................................................  

3.2.12.4. L1e–L7e Største tillatte eksosmottrykk ved nominelt turtall og 100 % belastning:  .........  kPa(29) 

3.2.12.5. L1e–L7e Type og merking av innretning(er) for reduksjon av eksosstøy:  ..................................  

* 3.2.12.6. L1e–L7e Støydempende tiltak i motorrommet og på motoren dersom dette er relevant for 

utvendig støy:  ...............................................................................................................  

3.2.12.7. L1e–L7e Plassering av eksosutløpet:  ..........................................................................................  

3.2.12.8. L1e–L7e Eksosstøyreduserende innretning som inneholder fibermaterialer: ja/nei(4):  ................  

3.2.13.  Andre elektriske systemer og betjeningsinnretninger enn de som er forbundet med 

elektrisk framdrift 

3.2.13.1. L1e–L7e Merkespenning:  ..................................................  V, positiv/negativ kopling til jord(4) 

3.2.13.2. L1e–L7e Generator: ja/nei(4): 

3.2.13.2.1. L1e–L7e Nominell effekt:  ....................................................................................................  VA 

3.2.13.3. L1e–L7e Batteri(er): ja/nei(4) 

3.2.13.3.1. L1e–L7e Kapasitet og andre egenskaper (masse osv.):  ...............................................................  

3.2.13.4. L1e–L7e Elektrisk varmeanlegg for kupeen: ja/nei(4) 

3.3.  Bare elektrisk og hybridelektrisk framdrift og styring av denne 

3.3.1. L1e–L7e Konfigurasjon av elektrisk kjøretøy: bare elektrisk / hybridelektrisk / muskelkraft – 

elektrisk(4): 
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3.3.2. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av bare elektriske og hybridelektriske 

framdriftssystemer og deres betjeningssystem(er):  ......................................................  

3.3.3.  Elektrisk framdriftsmotor 

3.3.3.1. L1e–L7e Antall elektriske framdriftsmotorer: .............................................................................  

3.3.3.2. L1e–L7e Type (vikling, magnetisering):  .....................................................................................  

3.3.3.3. L1e–L7e Driftsspenning:  .........................................................................................................  V 

3.3.4.  Framdriftsbatterier 

3.3.4.1. L1e–L7e Primært framdriftsbatteri 

3.3.4.1.1. L1e–L7e Antall celler:  ................................................................................................................  

3.3.4.1.2. L1e–L7e Masse:  .....................................................................................................................  kg 

3.3.4.1.3. L1e–L7e Kapasitet:  ................................................  Ah (amperetimer) /  ...............................  V 

3.3.4.1.4. L1e–L7e Spenning:  .................................................................................................................  V 

3.3.4.1.5. L1e–L7e Plassering i kjøretøyet:  .................................................................................................  

3.3.4.2. L1e–L7e Sekundært framdriftsbatteri 

3.3.4.2.1. L1e–L7e Antall celler:  ................................................................................................................  

3.3.4.2.2. L1e–L7e Masse:  .....................................................................................................................  kg 

3.3.4.2.3. L1e–L7e Kapasitet:  ............................................  Ah (amperetimer) /  ....................................  V 

3.3.4.2.4. L1e–L7e Spenning:  .................................................................................................................  V 

3.3.4.2.5. L1e–L7e Plassering i kjøretøyet:  .................................................................................................  

3.3.5.  Elektrisk hybridkjøretøy 

3.3.5.1. L1e–L7e Motorkombinasjon (antall elektriske motorer og/eller forbrenningsmotorer/annet)(4):   

3.3.5.2. L1e–L7e Gruppe av elektriske hybridkjøretøyer: ekstern lading / ikke-ekstern lading: 

3.3.5.3. L1e–L7e Driftsomkopler: med/uten(4) 

3.3.5.4. L1e–L7e Driftsmåter som kan velges: ja/nei(4) 

3.3.5.5. L1e–L7e Bare drivstoffdrift: ja/nei(4) 
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3.3.5.6. L1e–L7e Kjøretøyet drives av en brenselcelle: ja/nei(4) 

3.3.5.7. L1e–L7e Hybriddrift: ja / nei(4) (dersom ja, gi en kort beskrivelse):  ...........................................  

3.3.6.  Innretning for lagring av energi 

3.3.6.1. L1e–L7e Beskrivelse: (batteri, kondensator, svinghjul/generator)(4) 

3.3.6.2. L1e–L7e Identifikasjonsnummer:  ...............................................................................................  

* 3.3.6.3. L1e–L7e Type elektrokjemisk kopling:  ......................................................................................  

3.3.6.4. L1e–L7e Energi: (for batteri: spenning og kapasitet Ah i to timer, for kondensator: J, … , for 

svinghjul/generator: J, … ,):  ........................................................................................  

3.3.6.5. L1e–L7e Lader: i kjøretøyet / eksternt / uten(4) 

3.3.7.  Elektrisk motor (separat beskrivelse av hver enkelt type elektrisk motor)  ...................  

3.3.7.1. L1e–L7e Hovedanvendelse: framdriftsmotor/generator(4) 

3.3.7.2. L1e–L7e Ved bruk som framdriftsmotor: én motor / flere motorer (antall)(4):  ............................  

3.3.7.3. L1e–L7e Virkemåte:  ...................................................................................................................  

3.3.7.4. L1e–L7e Likestrøm / vekselstrøm / antall faser:  .........................................................................  

3.3.7.5. L1e–L7e Separat magnetisering / serie / sammensatt(4): 

3.3.7.6. L1e–L7e Synkron/asynkron(4): 

3.3.8.  Elektronisk motorstyreenhet 

3.3.8.1. L1e–L7e Identifikasjonsnummer:  ...............................................................................................  

3.3.9.  Kontrollspak 

3.3.9.1. L1e–L7e Identifikasjonsnummer:  ...............................................................................................  

3.4.  Andre motorer, elektriske motorer eller kombinasjoner (særlige opplysninger 

om deler i disse motorene) 

3.4.1.  Kjølesystem (tillatte temperaturer oppgitt av produsenten) 

3.4.1.1. L1e–L7e Væskekjøling:  ..............................................................................................................  

3.4.1.1.1. L1e–L7e Høyeste temperatur ved utløp:  .................................................................................  K 

3.4.1.2. L1e–L7e Luftkjøling:  ..................................................................................................................  

3.4.1.2.1. L1e–L7e Referansepunkt:  ...........................................................................................................  
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3.4.1.2.2. L1e–L7e Høyeste temperatur ved referansepunkt:  ..................................................................  K 

3.4.2.  Smøresystem 

3.4.2.1. L1e–L7e Beskrivelse av smøresystemet:  ....................................................................................  

3.4.2.2. L1e–L7e Plassering av eventuell oljebeholder:  ...........................................................................  

3.4.2.3. L1e–L7e Matesystem (ved pumpe / innsprøyting til innsugingssystem / blanding med drivstoff 
osv.)(4):  .........................................................................................................................  

3.4.2.4. L1e–L7e Smøremiddelet blandes med drivstoffet:  ......................................................................  

3.4.2.4.1. L1e–L7e Prosentandel:  ................................................................................................................  

3.4.2.5. L1e–L7e Oljekjøler: ja/nei(4):  ......................................................................................................  

* 3.4.2.5.1. L1e–L7e Tegning(er):  .................................................................................................................  

3.5.  Drivlinje og styring(13) 

3.5.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av kjøretøyets drivlinje og dens 
betjeningssystem (girvelger, clutch og andre deler av drivlinjen):  ...............................  

3.5.2.  Clutch 

3.5.2.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av clutchen og dens betjeningssystem:  ..........  

3.5.3.  Kraftoverføring 

3.5.3.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av girskiftsystem(er) og dets/deres styring:  ...  

3.5.3.2. L1e–L7e Tegning av kraftoverføringssystemet:  ..........................................................................  

3.5.3.3. L1e–L7e Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk, manuell / manuell automatisk / automatisk / 
CVT / annet (angi))(4):  ..................................................................................................  

3.5.3.4. L1e–L7e Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:  ..........................  

3.5.3.5. L1e–L7e Plassering i forhold til motoren:  ...................................................................................  

3.5.3.6. L1e–L7e Betjeningsmåte:  ...........................................................................................................  

3.5.4. L1e–L7e Girutvekslingsforhold 
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  Oversikt over girutvekslingsforhold 

Gir 

Internt utveks-

lingsforhold (forhold 

mellom motorens 

turtall og turtallet på 

kraftoverføringens 

utgående aksel) 

Differensialens 

utveksling(er) (forhold 

mellom turtallet på 

kraftoverføringens 

utgående aksel og 

drivhjulenes turtall) 

Samlede 

girutvekslings-

forhold 

Utveksling 

(turtall/kjøre-

tøyets hastighet) 

bare for manuelt 

gir 

Maksimum 

for CVT(+) 

1 

2 

3 

… 

Minimum for 

CVT(+) 

    

Revers     

(+) Kontinuerlig variabel kraftoverføring. 
 

3.5.4.1. L3e-AxE, 

L3e-AxT 

Differensialens utveksling:  ..........................................................................................  

3.5.4.2. L3e-AxE, 

L3e-AxT 

Samlet utveksling i høyeste gir:  ...................................................................................  

3.6.  Innretning for sikker kurvekjøring 

3.6.1. L1e–L7e dersom 

kjøretøyet har 

tvillinghjul, L2e, 

L5e, L6e, L7e 

Innretning for sikker kurvekjøring (vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 168/2013: 

ja/nei(4), differensial/annet(4) 

3.6.2. L1e–L7e dersom 

kjøretøyet har 

tvillinghjul, L2e, 

L5e, L6e, L7e 

Differensialsperre: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

3.6.3. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av innretningen for sikker kurvekjøring, 

differensialsperren og deres betjeningssystemer:  .........................................................  

3.7.  Fjæring og styring av denne 

3.7.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av fjæringen og dens betjeningssystem:  ........  

3.7.2. L1e–L7e Tegning av fjæringssystemet:  ......................................................................................  

3.7.3. L1e–L7e Nivåregulering: ja/nei/ekstrautstyr(4) 
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3.7.4. L1e–L7e Kort beskrivelse av de elektriske/elektroniske komponentene:  ....................................  

3.7.5. L1e–L7e Stabilisatorer: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

3.7.6. L1e–L7e Støtdempere: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

3.8.  Varme- og klimaanlegg for kupeen 

3.8.1.  Varmeanlegg for kupeen 

3.8.1.1. L2e, L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Oversiktstegning av varmeanlegget som viser plasseringen i kjøretøyet (og 

plasseringen av lyddempingsinnretningene (herunder hvor varmevekslingen finner 

sted)):  ...........................................................................................................................  

3.8.1.2. L2e, L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Oversiktstegning av varmeveksleren i anlegg som utnytter varmen fra eksosen, eller 

av delene der vekslingen finner sted (for varmeanlegg som utnytter varmen fra 

motorens kjøleluft):  ......................................................................................................  

3.8.1.3. L2e, L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Snittegning av varmeveksleren eller av delene der varmevekslingen finner sted, med 

angivelse av veggtykkelse, hvilke materialer som er brukt og deres overflate-

egenskaper:  ..................................................................................................................  

3.8.1.4. L2e, L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Spesifikasjoner for produksjonsmetoden og tekniske data om andre viktige 

komponenter i varmeanlegget, for eksempel viften:  ....................................................  

3.8.2.  Klimaanlegg 

3.8.2.1. L2e, L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Kort beskrivelse og skjematisk tegning av klimaanlegget og dets betjeningssystem:  ..  

3.8.2.2. L2e, L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Gass som brukes som kjølemiddel i klimaanlegget:  ....................................................  

3.8.2.3. L2e, L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Klimaanlegget er konstruert for å inneholde fluorholdige klimagasser med en verdi 

for potensial for global oppvarming på mer enn 150: ja/nei(4). Dersom ja, fyll ut 

punktene nedenfor: 

3.8.2.3.1. L2e, L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Tegning og kort beskrivelse av klimaanlegget, herunder referanse- eller delenummer 

for og opplysninger om materialene i de lekkasjeutsatte delene:  .................................  

3.8.2.3.2. L2e, L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Lekkasje i klimaanlegget 

3.8.2.3.3. L2e, L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Referanse- eller delenummer og opplysninger om materiale for anleggets 

komponenter samt prøvingsopplysninger (f.eks. prøvingens rapportnummer, 

typegodkjenningsnummer osv.):  ..................................................................................  

3.8.2.3.4. L2e, L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Samlet lekkasje per år for hele systemet:  ..............................................................  g/år 
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3.9.  Tråsykler 

3.9.1. L1e Forhold mellom muskelkraft og elektrisk kraft:  ...........................................................  

3.9.2. L1e Høyeste hjelpefaktor:  ...................................................................................................  

3.9.3. L1e Kjøretøyets høyeste hastighet som den elektriske motoren bidrar til å oppnå:  ....  km/t 

3.9.4. L1e Frakoblingsavstand:  ...............................................................................................  km 

4.  ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM MILJØPRESTASJON OG FRAMDRIFTS-

ENHETENS YTELSE 

4.0  Alminnelige opplysninger om miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

4.0.1. L1e–L7e Miljøstandard(16): Euro  ..................................................................................  (3/4/5)(4) 

4.1.  Kontrollsystem for eksosutslipp 

4.1.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av kontrollsystemet for eksosutslipp og 

betjening av dette:  ........................................................................................................  

4.1.2.  Katalysator 

4.1.2.1. L1e–L7e Konfigurasjon, antall katalysatorer og katalysatorelementer (opplysninger oppgis for 

hver enhet):  ..................................................................................................................  

4.1.2.2. L1e–L7e Tegning med katalysatorens/katalysatorenes dimensjoner, form og volum:  ................  

4.1.2.3. L1e–L7e Katalytisk reaksjon:  .....................................................................................................  

* 4.1.2.4. L1e–L7e Samlet mengde edelmetaller:  .......................................................................................  

* 4.1.2.5. L1e–L7e Relativ konsentrasjon:  ..................................................................................................  

* 4.1.2.6. L1e–L7e Substrat (struktur og materiale):  ...................................................................................  

* 4.1.2.7. L1e–L7e Celletetthet:  ..................................................................................................................  

* 4.1.2.8. L1e–L7e Katalysatorhus:  ............................................................................................................  

4.1.2.9. L1e–L7e Katalysatorens/katalysatorenes plassering (sted og referanseavstand i eksosanlegget): 

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

4.1.2.10. L1e–L7e Varmeskjold for katalysator: ja/nei(4) 

4.1.2.11. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av regenereringssystemet/-metoden til 

systemet for etterbehandling av eksos og dets betjeningssystem:  ................................  
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* 4.1.2.11.1. L1e–L7e Normalt driftstemperaturområde:  .............................................................................  K 

4.1.2.11.2. L1e–L7e Reagenser som forbrukes: ja/nei(4) 

4.1.2.11.3. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av reagenstilførselssystemet (vått) og dets 

betjeningssystem:  .........................................................................................................  

4.1.2.11.4. L1e–L7e Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning:  .......................  

* 4.1.2.11.5. L1e–L7e Normalt driftstemperaturområde for reagens:  ..........................................................  K 

4.1.2.11.6. L1e–L7e Hyppighet for etterfylling av reagens: løpende / ved service(4) 

4.1.2.12. L1e–L7e Delenummer:  ...............................................................................................................  

4.1.3.  Lambdasonde(r) 

4.1.3.1. L1e–L7e Tegning(er) av komponent(er) i lambdasonden:  ..........................................................  

4.1.3.2. L1e–L7e Tegning av eksosanlegget med plassering av lambdasonde(r) (dimensjoner i forhold 

til eksosventiler):  ..........................................................................................................  

4.1.3.3. L1e–L7e Kontrollområde(r):  .......................................................................................................  

4.1.3.4. L1e–L7e Delenummer/delenumre:  ..............................................................................................  

4.1.3.5. L1e–L7e Beskrivelse av lambdasondens oppvarmingssystem og oppvarmingsmetode:  .............  

4.1.3.6. L1e–L7e Varmeskjold for lambdasonde: ja/nei(4) 

4.1.4.  Innblåsing av sekundærluft (luftinnblåsing i eksos) 

4.1.4.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av innblåsingssystemet for sekundærluft og 

dets betjeningssystem:  .................................................................................................  

4.1.4.2. L1e–L7e Konfigurasjon (mekanisk, pulserende luft, luftpumpe osv.)(4):  ....................................  

4.1.4.3. L1e–L7e Virkemåte:  ...................................................................................................................  

4.1.5.  Ekstern resirkulering av eksos (EGR) 

4.1.5.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av EGR-systemet (eksosstrøm) og dets 

betjeningssystem:  .........................................................................................................  

4.1.5.2. L1e–L7e Egenskaper:  ..................................................................................................................  

4.1.5.3. L1e–L7e Vannkjølt EGR-system: ja/nei(4) 

4.1.5.4. L1e–L7e Luftkjølt EGR-system: ja/nei(4) 
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4.1.6.  Partikkelfilter 

4.1.6.1. L1e–L7e PT-komponenttegning med partikkelfilterets dimensjoner, form og volum:  ...............  

4.1.6.2. L1e–L7e Partikkelfilterets konstruksjon:  ....................................................................................  

4.1.6.3. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av partikkelfilteret og dets betjeningssystem:   

4.1.6.4. L1e–L7e Plassering (referanseavstand i eksosanlegget):  ............................................................  

4.1.6.5. L1e–L7e Metode eller system for regenerering, beskrivelse og tegning:  ....................................  

4.1.6.6. L1e–L7e Delenummer:  ...............................................................................................................  

4.1.7.  Mager NOx-felle 

4.1.7.1. L1e–L7e Virkemåte for mager NOx-felle:  ..................................................................................  

4.1.8.  Supplerende eksosutslippsreduserende innretninger (dersom slike forekommer og 

ikke omfattes av andre numre) 

4.1.8.1. L1e–L7e Virkemåte:  ...................................................................................................................  

4.2.  Innretning for reduksjon av veivhusgassutslipp 

4.2.1. L1e–L7e Konfigurasjon av resirkuleringssystem for veivhusgasser (luftesystem, system for 

positiv veivhusventilasjon, annet)(4) (beskrivelse og tegninger). 

4.3.  Innretning for reduksjon av fordampingsutslipp 

4.3.1. L1e–L7e Innretning for reduksjon av fordampingsutslipp: ja/nei(4) 

4.3.2. L1e–L7e Tegning av innretningen for reduksjon av fordamping 

4.3.3. L1e–L7e Tegning av beholderen (med opplysninger om dimensjoner, ventilasjonsåpning og 

tømmemekanisme) 

4.3.4. L1e–L7e Effektiv kapasitet:  .....................................................................................................  g 

4.3.5. L1e–L7e Adsorpsjonmateriale:  ..........................................  (f.eks. trekull, karbon, syntetisk …) 

4.3.6. L1e–L7e Husmateriale:  ..............................................................................  (f.eks. plast, stål …) 

4.3.7. L1e–L7e Skjematisk tegning av drivstofftanken med opplysninger om volum og materiale:  .....  

4.3.8. L1e–L7e Tegning av varmeskjoldet mellom tanken og eksosanlegget:  ......................................  
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4.4.  Tilleggsopplysninger om miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

4.4.1. L1e–L7e Beskrivelse og/eller skjematiske tegninger av ytterligere forurensningsreduserende 

innretninger:  .................................................................................................................  

4.4.2. L1e–L7e Plassering av merket med absorpsjonsfaktor (gjelder bare motorer med 

kompresjonstenning):  ...................................................................................................  

4.4.3. L1e–L7e Relevant opplysningsdokument fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 9, 41 eller 63 skal 

utfylle dette opplysningsdokumentet med hensyn til lydnivået. 

4.4.4. L1e–L7e Relevant opplysningsdokument fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 92 skal utfylle dette 

opplysningsdokumentet med hensyn til støyreduserende innretninger som er montert 

på kjøretøyet. 

5.  KJØRETØYETS FRAMDRIFTSFAMILIE 

5.1. L1e–L7e For å fastsette kjøretøyets framdriftsfamilie skal produsenten framlegge 

opplysningene som kreves for klassifiseringskriteriene fastsatt i nr. 3 i vedlegg XI til 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014, dersom disse ikke allerede 

foreligger i opplysningsdokumentet. 

6.  OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

6.1.  Signalhorn 

6.1.1. L1e–L7e Sammenfattende beskrivelse av innretningen(e) og dens/deres formål:  .......................  

6.1.2. L1e–L7e Tegning(er) som viser plasseringen av signalhornet/signalhornene på kjøretøyet:  ......  

6.1.3. L1e–L7e Nærmere opplysninger om festemetode, herunder om den delen av kjøretøyet som 

signalhornet/signalhornene er festet til:  .......................................................................  

6.1.4. L1e–L7e Elektrisk/pneumatisk kretsløpsskjema:  ........................................................................  

6.1.4.1. L1e–L7e Spenning: Vekselstrøm/likestrøm(4) 

6.1.4.2. L1e–L7e Nominell spenning eller nominelt trykk: ......................................................................  

6.1.5. L1e–L7e Tegning av monteringsinnretningen:  ...........................................................................  

6.2.  Bremsing, herunder blokkeringsfrie og kombinerte bremseanlegg 

6.2.1. L1e–L7e Bremsenes egenskaper med nærmere opplysninger og tegninger av trommel- eller 

skivebremser, bremseskivenes/bremseklossenes og/eller bremsebeleggenes merke og 

type, effektive bremsearealer, tromlenes, skoenes eller skivenes radius, trommel-

masse, justeringsinnretninger, aktuelle deler av akselen/akslene og fjæringen, spaker 

og pedaler(4):  ................................................................................................................  



Nr. 17/146 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

6.2.2. L1e–L7e Funksjonsdiagram over eller beskrivelse og/eller tegning av bremseanlegget med 

nærmere opplysninger og tegninger av kraftoverføringen og betjeningsinnretningene 

samt en kort beskrivelse av elektriske og/eller elektroniske komponenter i 

bremseanlegget(4): 

6.2.2.1. L1e–L7e Bremser foran, bak og på sidevogn, skive og/eller trommel(4): 

6.2.2.2. L1e–L7e Parkeringsbremseanlegg:  .............................................................................................  

6.2.2.3. L1e–L7e Eventuelle andre bremseanlegg:  ..................................................................................  

6.2.3. L1e–L7e Kjøretøyet er utstyrt for å trekke en tilhenger uten bremser eller med påløpsbrems 

eller elektrisk/pneumatisk/hydraulisk driftsbrems: ja/nei(4):  ........................................  

6.2.4. L1e–L7e Blokkeringsfritt/kombinert bremseanlegg 

6.2.4.1. L1e–L7e Blokkeringsfritt bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

6.2.4.2. L1e–L7e Kombinert bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

6.2.4.3. L1e–L7e Blokkeringsfritt og kombinert bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

6.2.4.4. L1e–L7e Skjematisk(e) tegning(er):  ............................................................................................  

6.2.5. L1e–L7e Hydraulikktank(er) (volum og plassering):  ..................................................................  

6.2.6. L1e–L7e Bremseanleggets/bremseanleggenes særlige egenskaper: 

6.2.6.1. L1e–L7e Bremsesko og/eller bremseklosser(4):  ...........................................................................  

6.2.6.2. L1e–L7e Belegg og/eller klosser (angi merke, type, materialbetegnelse eller 

identifikasjonsmerke):  ..................................................................................................  

6.2.6.3. L1e–L7e Bremsespaker og/eller bremsepedaler(4):  ......................................................................  

6.2.6.4. L1e–L7e Tegning og beskrivelse av eventuelle andre innretninger:  ...........................................  

6.3.  Elektrisk sikkerhet 

6.3.1. L1e–L7e Kort beskrivelse av installasjonen av energikretsens komponenter, og tegninger/ 

fotografier som viser hvor de er installert:  ...................................................................  

6.3.2. L1e–L7e Skjematisk diagram over alle energikretsens elektriske funksjoner:  ............................  

6.3.3. L1e–L7e Driftsspenning(er) (V):  ................................................................................................  

6.3.4. L1e–L7e Beskrivelse av vern mot elektrisk støt:  ........................................................................  

6.3.5. L1e–L7e Sikring og/eller effektbryter ja/nei/ekstrautstyr(4) 
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6.3.5.1. L1e–L7e Diagram over funksjonsområdet:  .................................................................................  

6.3.6. L1e–L7e Konfigurasjon av ledningsnettet:  .................................................................................  

6.4.  Vernekonstruksjoner foran og bak 

6.4.1.  Vernekonstruksjon foran 

6.4.1.1. L1e–L7e Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger):  ...................................  

6.4.1.2. L1e–L7e Materialer:  ....................................................................................................................  

6.4.2.  Vernekonstruksjon bak 

6.4.2.1. L1e–L7e Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger):  ...................................  

6.4.2.2. L1e–L7e Materialer:  ....................................................................................................................  

6.5.  Ruter, vindusviskere og vindusspylere og avisings- og avduggingssystemer 

6.5.1.  Frontrute 

6.5.1.1. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Materialer:  ....................................................................................................................  

6.5.1.2. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Monteringsmåte:  ..........................................................................................................  

6.5.1.3. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Hellingsvinkel:  .............................................................................................................  

6.5.1.4. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Tilbehør til frontruten og dets plassering, med en kort beskrivelse av eventuelle 

elektriske/elektroniske komponenter:  ..........................................................................  

6.5.1.5. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Målsatt tegning av frontruten:  ......................................................................................  

6.5.2.  Andre ruter 

6.5.2.1. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Materialer:  ....................................................................................................................  

6.5.2.2 L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i 

vindushevingsmekanismen:  .........................................................................................  

6.5.3.  Glass i tak som kan åpnes 

6.5.3.1. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Materialer:  ....................................................................................................................  
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6.5.4.  Andre glassflater 

6.5.4.1. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Materialer:  ....................................................................................................................  

6.6.  Vindusvisker(e) 

6.6.1. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger):  ...................................  

6.7.  Vindusspyler 

6.7.1. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger):  ...................................  

6.7.2. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Beholderens kapasitet:  ...............................................................................................  l 

6.8.  Avising og avdugging 

6.8.1. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger):  ...................................  

6.9.  Førerbetjente betjeningsinnretninger, herunder merking av betjenings-

innretninger, kontrollinnretninger og indikatorer 

6.9.1. L1e–L7e Plassering og merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer: 

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

6.9.2. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av plasseringen av symboler og betjeningsinnretninger, 

kontrollinnretninger og indikatorer:  .............................................................................  

6.9.3. L1e–L7e Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer der merking er 

obligatorisk når de er montert, og identifikasjonssymbolene som skal brukes: 

6.9.4. L1e–L7e Oversiktstabell: kjøretøyet er utstyrt med følgende førerbetjente betjenings-
innretninger, herunder indikatorer og kontrollinnretninger(4) 

Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer der merking er 
obligatorisk når de er montert, og symbolene som skal brukes 

Symbol 

nr. 
Innretning 

Betjenings-

innretning/ 

indikator 

finnes(+) 

Merket 

med 
symbol(+) 

Plassering
(++) 

Kontroll-

innretning 
finnes(+) 

Merket 

med 

symbol 

(+) 

Plassering
(++) 

1 Hovedlys-

bryter 

      

2 Lykter for 

nærlys 

      

3 Lykter for 

fjernlys 
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Symbol 

nr. 
Innretning 

Betjenings-

innretning/ 

indikator 

finnes(+) 

Merket 

med 

symbol(+) 

Plassering

(++) 

Kontroll-

innretning 

finnes(+) 

Merket 

med 

symbol 

(+) 

Plassering

(++) 

4 Lykter for 

markerings-

lys (på 

sidene) 

      

5 Lykter for 

tåkelys 

foran 

      

6 Lykt for 

tåkelys bak 

      

7 Innstillings-

innretning 

for nærlys 

og fjernlys 

      

8 Lykter for 

parkerings-

lys 

      

9 Lykter for 

retningslys 

      

10 Nødsignal-

lys 

      

11 Vindusvis-

ker 

      

12 Vindusspy-

ler 

      

13 Vindusvis-

ker og 

vindus-

spyler 

      

14 Innretning 

for rengjø-

ring av 

frontlykter 

      

15 Avising og 

avdugging 

av 

frontruten 

      

16 Avising og 

avdugging 

av bakruten 
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Symbol 

nr. 
Innretning 

Betjeningsi

nnretning/ 

indikator 

finnes(+) 

Merket 

med 

symbol(+) 

Plassering

(++) 

Kontroll-

innretning 

finnes(+) 

Merket 

med 

symbol 

(+) 

Plassering

(++) 

17 Ventila-

sjonsvifte 

      

18 Dieselolje-

forvarming 

      

19 Choke       

20 Bremsefeil       

21 Drivstoff-

nivå 

      

22 Batteriets 

ladestatus 

      

23 Kjølevæs-

ketempera-

tur i motor 

      

24 Feilindi-

kator (MI) 

      

(+) x = ja 

- = nei eller finnes ikke separat 

o = ekstrautstyr 

(++) d = direkte på betjeningsinnretning, indikator eller kontrollinnretning 

c = i umiddelbar nærhet 

 

6.9.5. L1e–L7e Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer der merking er 

valgfritt når de er montert, og symbolene som skal brukes dersom de skal 

merkes 

Symbol 

nr. 
Innretning 

Betjenings-

innretning/ 

indikator 

finnes(+) 

Merket 

med 

symbol(+) 

Plassering

(++) 

Kontroll-

innretning 

finnes(+) 

Merket 

med 

symbol 

(+) 

Plassering

(++) 

1 Parkerings-

brems 

      

2 Vindusvis-

ker bak 

      

3 Vindusspy-

ler bak 
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Symbol 

nr. 
Innretning 

Betjenings-

innretning/ 

indikator 

finnes(+) 

Merket 

med 

symbol(+) 

Plassering

(++) 

Kontrollin

nretning 

finnes(+) 

Merket 

med 

symbol 

(+) 

Plassering

(++) 

4 Vindusvis-

ker og vin-

dusspyler 

bak 

      

5 Intervall-

vindus-

visker 

      

6 Signalhorn       

7 Motor-

panser 

      

8 Bagasje-

romslokk 

      

9 Sikker-

hetsbelte 

      

10 Motor-

oljetrykk 

      

11 Blyfri 

bensin 

      

12 …       

13 …………       

(+) x = ja 

- = nei eller finnes ikke separat 

o = ekstrautstyr 

(++) d = direkte på betjeningsinnretning, indikator eller kontrollinnretning 

c = i umiddelbar nærhet 

 

6.10.  Hastighetsmåler og kilometerteller 

6.10.1.  Hastighetsmåler 

6.10.1.1. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av hele systemet:  ..........................................................  

6.10.1.2. L1e–L7e Vist hastighetsområde for kjøretøyet:  ..........................................................................  

6.10.1.3. L1e–L7e Toleranse for hastighetsmålerens målemekanisme:  .....................................................  



Nr. 17/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

6.10.1.4. L1e–L7e Hastighetsmålerens tekniske konstant:  .........................................................................  

6.10.1.5. L1e–L7e Virkemåte for og beskrivelse av drivmekanismen:  ......................................................  

6.10.1.6. L1e–L7e Drivmekanismens samlede utvekslingsforhold:  ...........................................................  

6.10.2.  Kilometerteller 

6.10.2.1. L1e–L7e Toleranse for kilometertellerens målemekanisme:  .......................................................  

6.10.2.2. L1e–L7e Virkemåte for og beskrivelse av drivmekanismen:  ......................................................  

6.11.  Montering av lys- og lyssignalinnretninger, herunder automatisk tenning og 

slukking av lys 

6.11.1. L1e–L7e Liste over alle innretninger (med opplysninger om antall, merke(r), type, 

typegodkjenningsmerke(r) for komponent(er), største lysstyrke for lykter for fjernlys, 

farge, tilhørende kontrollinnretning):  ...........................................................................  

6.11.2. L1e–L7e Diagram som viser lys- og lyssignalinnretningenes plassering:  ...................................  

6.11.3. L1e–L7e Lykter for nødsignallys:  ...............................................................................................  

6.11.4. L1e–L7e Kort beskrivelse av elektriske og/eller elektroniske komponenter i lys- og 

lyssignalanlegget:  .........................................................................................................  

6.11.5. L1e–L7e For hver lykt og refleksinnretning skal følgende opplysninger angis (skriftlig eller 

ved diagram): 

6.11.5.1. L1e–L7e Tegning som viser lysflatens størrelse:  ........................................................................  

6.11.5.2. L1e–L7e Metode brukt for å bestemme den synlige overflaten i samsvar med nr. 2.10 i UN-

ECE-reglement nr. 48 (EUT L 323 av 6.12.2011, s. 46):  .............................................  

6.11.5.3. L1e–L7e Referanseakse og referansesentrum:  ............................................................................  

6.11.5.4. L1e–L7e Virkemåte for tildekkbare lykter:  .................................................................................  

6.11.6. L1e–L7e Beskrivelse/tegning av innstillingsinnretningen for frontlyktene og hvilken type det 

er (f.eks. automatisk, manuell trinnvis, trinnløs)(4):  .....................................................  

6.11.6.1. L1e–L7e Betjeningsinnretning:  ...................................................................................................  

6.11.6.2. L1e–L7e Referansemerker:  .........................................................................................................  

6.11.6.3. L1e–L7e Merker som angir kjøretøyets belastningsnivå:  ............................................................  
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6.12.  Sikt bakover 

6.12.1.  Speil (spesifiser for hvert enkelt speil) 

6.12.1.1. L1e–L7e Tegning(er) som identifiserer speilet og viser speilets plassering på kjøretøyet:  .........  

6.12.1.2. L1e–L7e Opplysninger om festemetode, herunder den delen av kjøretøyet som speilet er festet 

til:  .................................................................................................................................  

6.12.1.3. L1e–L7e Kort beskrivelse av elektroniske komponenter i innstillingssystemet:  .........................  

6.12.2. L1e–L7e Andre innretninger for indirekte sikt enn speil 

6.12.2.1. L1e–L7e Beskrivelse av innretningen:  ........................................................................................  

6.12.2.2. L1e–L7e Er det en innretning med kamera og skjerm: deteksjonsavstand (i mm), kontrast, 

luminansfelt, korreksjon for blending, visningsegenskaper (svart/hvitt eller farge(4)), 

bildets repetisjonshyppighet, skjermens luminansfelt(4): … 

6.12.2.3. L1e–L7e Tilstrekkelig detaljerte tegninger til å identifisere hele innretningen, herunder 

monteringsanvisning. Plasseringen av EU-typegodkjenningsmerket skal være angitt 

på tegningene:  ..............................................................................................................  

6.13.  Veltevern (ROPS) 

6.13.1. L7e-B2 Detaljert teknisk beskrivelse, plassering, fester osv. (med fotografier eller tegninger): 

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

6.13.2.  ROPS i form av ramme(4) 

6.13.2.1. L7e-B2 Innvendige og utvendige dimensjoner:  ........................................................................  

6.13.2.2. L7e-B2 Materiale(r) og oppbyggingsmåte:  ...............................................................................  

6.13.3.  ROPS i form av hytte(4) 

6.13.3.1. L7e-B2 Annen beskyttelse mot været (beskrivelse):  .................................................................  

6.13.3.2. L7e-B2 Innvendige og utvendige dimensjoner:  ........................................................................  

6.13.4.  ROPS i form av veltebøyle(r) montert foran/bak(4), nedfellbare eller ikke(4) 

6.13.4.1. L7e-B2 Dimensjoner:  ................................................................................................................  

6.13.4.2. L7e-B2 Materiale(r) og oppbyggingsmåte:  ...............................................................................  
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6.14.  Bilbelter og/eller annet sikringsutstyr 

6.14.1. L2e, L4e, L5e-

B, L6e-B, L7e 

Antall og plassering av bilbelter og sikringsutstyr og setene der de kan brukes, fylles 

ut i tabellen nedenfor: 

(L = venstre side, R = høyre side, C = midten) 

  Bilbeltenes plassering og tilhørende opplysninger 

   Fullstendig EU-

typegodkjennings-

merke 

Eventuell 

variant 

Høydejusteringsinnretning 

for belte (ja/nei/ 

ekstrautstyr) 

Første seterad 

 

L    

C    

R    

Annen seterad 

 

L    

C    

R    

L = venstre, C = midten, R = høyre 
 

6.14.2. L2e, L4e, L5e-

B, L6e-B, L7e 

Beskrivelse av en bestemt type belte der festet er plassert i seteryggen, eller som er 

utstyrt med en energiabsorberende innretning:  ............................................................  

6.14.3. L2e, L4e, L5e-

B, L6e-B, L7e 

Antall og plassering av fester:  ......................................................................................  

6.14.4. L2e, L4e, L5e-

B, L6e-B, L7e 

Kort beskrivelse av elektriske/elektroniske komponenter:  ...........................................  

6.15.  Bilbeltefester 

6.15.1. L2e, L4e, L5e-

B, L6e-B, L7e 

Fotografier og/eller tegninger av karosseriet som viser festenes faktiske plassering og 

dimensjoner, og som samtidig angir R-punktet: ...........................................................  

6.15.2. L2e, L4e, L5e-

B, L6e-B, L7e 

Tegninger av festene og de delene av kjøretøyet som de er festet til (med opplysning 

om hvilke materialer som er brukt):  .............................................................................  

6.15.3. L2e, L4e, L5e-

B, L6e-B, L7e 

Typebetegnelse for belter(14) som er godkjent til montering i kjøretøyets fester:  .........  
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  Bilbeltefestenes plassering og tilhørende opplysninger 

 

Festets plassering 

Kjøretøykon-

struksjon 
Seteramme 

Første seterad   

Høyre sete 

 

Nedre fester 

Øvre fester 

 

ytre indre   

Midtre sete 

 

Nedre fester 

Øvre fester 

 

høyre venstre   

Venstre sete 

 

Nedre fester 

Øvre fester 

 

ytre indre   

Annen seterad   

Høyre sete 

 

Nedre fester 

Øvre fester 

 

ytre indre   

Midtre sete 

 

Nedre fester 

Øvre fester 

 

høyre venstre   

Venstre sete 

 

Nedre fester 

Øvre fester 

 

ytre indre   

 

6.15.4. L2e, L4e, L5e-

B, L6e-B, L7e 

Typegodkjenningsmerke for hver plassering:  ..............................................................  
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6.15.5. L2e, L4e, L5e-

B, L6e-B, L7e 

Spesialutstyr (f.eks. justering av setehøyden, tilleggsstrammer osv.):  .........................  

6.15.6. L2e, L4e, L5e-

B, L6e-B, L7e 

Fotografier og/eller tegninger av karosseriet som viser festenes faktiske plassering og 

dimensjoner, og som samtidig angir R-punktet: ...........................................................  

6.15.7. L2e, L4e, L5e-

B, L6e-B, L7e 

Merknad:  ......................................................................................................................  

6.16.  Sitteplasser (saler og seter) 

6.16.1. L1e–L7e Antall sitteplasser:  ........................................................................................................  

6.16.1.1. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Plassering og innretning(8):  ...........................................................................................  

6.16.2. L1e–L7e Sitteplassens utforming: sete/sal(4) 

6.16.3. L1e–L7e Beskrivelse og tegninger av: 

6.16.3.1. L1e–L7e Setene og deres fester:  .................................................................................................  

6.16.3.2. L1e–L7e Justeringssystemet:  ......................................................................................................  

6.16.3.3. L1e–L7e Forskyvnings- og låsesystemet:  ...................................................................................  

6.16.3.4. L1e–L7e Sikkerhetsbeltefestene innebygd i setene:  ....................................................................  

6.16.3.5. L1e–L7e Delene av kjøretøyet som er brukt som feste:  ..............................................................  

6.16.4. L2e, L4e, L5e-

B, L6e-B, L7e 

Koordinater for eller tegning av R-punkt(er) for alle sitteplasser:  ...............................  

6.16.4.1. L2e, L4e, L5e-

B, L6e-B, L7e 

Førersete:  .....................................................................................................................  

6.16.4.2. L2e, L4e, L5e-

B, L6e-B, L7e 

Øvrige sitteplasser: .......................................................................................................  

6.16.5. L1e–L7e Utformet for torsovinkel:  .............................................................................................  

6.16.5.1. L1e–L7e Førersete:  .....................................................................................................................  

6.16.5.2. L1e–L7e Øvrige sitteplasser: .......................................................................................................  

6.16.6. L1e–L7e Setenes innstillingsmuligheter:  ....................................................................................  

6.16.6.1. L1e–L7e Førersete:  .....................................................................................................................  
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6.16.6.2. L1e–L7e Øvrige sitteplasser: .......................................................................................................  

6.17.  Styrbarhet, kurveegenskaper og svingegenskaper 

6.17.1. L1e–L7e Skjematisk diagram over styrende aksel/aksler som viser styringsgeometrien:  ...........  

6.17.2.  Kraftoverføring og betjeningsinnretning for styring 

6.17.2.1. L1e–L7e Konfigurasjon av overføringsinnretning (spesifiseres for for- og bakhjul):  .................  

6.17.2.2. L1e–L7e Overføring til hjulene (også ikke-mekanisk; spesifiseres for for- og bakhjul):  ............  

6.17.2.2.1. L1e–L7e Kort beskrivelse av de elektriske/elektroniske komponentene:  ....................................  

6.17.2.3. L1e–L7e Diagram over overføringsinnretningen:  .......................................................................  

6.17.2.4. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Skjematisk(e) diagram(mer) over betjeningsinnretning(er) for styring:  .......................  

6.17.2.5. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Innstillingsmuligheter og innstillingsmåte for betjeningsinnretningen(e) for styring:  .  

6.17.2.6. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Hjelpekraft:  ..................................................................................................................  

6.17.3.  Hjulenes største svingvinkel 

6.17.3.1. L1e–L7e Til høyre: ……… grader; antall rattomdreininger (eller tilsvarende data): 

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

6.17.3.2. L1e–L7e Til venstre: ……… grader; antall rattomdreininger (eller tilsvarende data):  ...............  

6.18.  Dekk-/hjulkombinasjon 

6.18.1.  Dekk: 

6.18.1.1.  Dimensjonsbetegnelse 

6.18.1.1.1. L1e–L7e Aksel 1:  ........................................................................................................................  

6.18.1.1.2. L1e–L7e Aksel 2:  ........................................................................................................................  

6.18.1.1.3. L4e Sidevognhjul:  ...............................................................................................................  

6.18.1.2. L1e–L7e Indeks for minste belastningskapasitet: …………… med største belastning på hvert 

dekk:  .......................................................................................................................  kg 
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6.18.1.3. L1e–L7e Symbol for minste hastighetskategori som er forenlig med kjøretøyets teoretisk 

høyeste konstruksjonshastighet:  ...................................................................................  

6.18.1.4. L1e–L7e Dekktrykk anbefalt av kjøretøyprodusenten:  ........................................................  kPa 

6.18.2.  Hjul: 

6.18.2.1. L1e–L7e Felgstørrelse(r):  ............................................................................................................  

6.18.2.2. L1e–L7e Brukskategorier som er forenlige med kjøretøyet:  .......................................................  

6.18.2.3. L1e–L7e Nominell rulleomkrets:  ................................................................................................  

6.19.  Skilt med kjøretøyets høyeste hastighet og dets plassering på kjøretøyet 

6.19.1. L7e-B1 og L7e-

B2 

Skilt med høyeste hastighet (angi hvilket reflekterende materiale som er brukt, 

eventuelt med tegninger og fotografier):  ......................................................................  

6.19.2. L7e-B1 og L7e-

B2 

Plassering av skiltet med høyeste hastighet (angi om nødvendig varianter, eventuelt 

med tegninger og fotografier):  .....................................................................................  

6.19.3. L7e-B1 og L7e-

B2 

Høyde over veibanen, øvre kant:  ..........................................................................  mm 

6.19.4. L7e-B1 og L7e-

B2 

Høyde over veibanen, nedre kant:  .........................................................................  mm 

6.19.5. L7e-B1 og L7e-

B2 

Avstanden mellom midtlinjen og kjøretøyets midtplan i lengderetningen:  ...........  mm 

6.19.6. L7e-B1 og L7e-

B2 

Avstand fra kjøretøyets venstre side:  ....................................................................  mm 

6.20.  Vern av passasjerer, herunder innvendig utstyr og kjøretøyets dører 

6.20.1.  Karosseri 

6.20.1.1. L2e, L5e-B, 

L6e-B, L7e 

Materialer og oppbyggingsmåte:  ..................................................................................  

6.20.2.  Dører, låser og hengsler 

6.20.2.1. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Antall dører og deres utforming, mål og største åpningsvinkel(5): ................................  

6.20.2.2. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Tegning av låser og hengsler og deres plassering på dørene:  .......................................  
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6.20.2.3. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Teknisk beskrivelse av låser og hengsler:  ....................................................................  

6.20.2.4. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Eventuelle nærmere opplysninger (herunder dimensjoner) om innganger, stigtrinn og 

nødvendige håndtak:  ....................................................................................................  

6.20.3.  Innvendig vern av fører og passasjerer 

6.20.3.1. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Fotografier, tegninger og/eller en tegning i uttrekksperspektiv av det innvendige 

utstyret, som viser kupeens deler og materialene som er brukt (med unntak av 

innvendige speil, betjeningsinnretningenes plassering, seter og setenes bakside), tak 

og tak som kan åpnes, samt ryggstøtte:  ........................................................................  

6.20.4.  Hodestøtter 

6.20.4.1. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Hodestøtte(r): integrert/avtakbar/separat(4) 

6.20.4.2. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Detaljert beskrivelse av hodestøtten, med angivelse av hvilket materiale som er brukt 

til polstring, og eventuell plassering av og spesifikasjoner for bøyler og festebeslag 

for setetypen det søkes om godkjenning av:  ................................................................  

6.20.4.3. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Ved separat hodestøtte 

6.20.4.3.1. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Detaljert beskrivelse av den delen av kjøretøyets konstruksjon som hodestøtten skal 

festes til:  .......................................................................................................................  

6.20.4.3.2. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Måltegninger av de viktige delene av konstruksjonen og hodestøtten:  ........................  

6.21.  Største kontinuerlig samlet effekt og/eller kjøretøyets konstruksjonsmessige 

hastighetsbegrensning 

6.21.1.  Effektregulatorer for framdriftssystem og/eller drivlinje 

6.21.1.1. L1e–L7e Antall (minst to, unntatt for L3e-A3 og L4e-A3): 

6.21.1.2. L1e–L7e Hvordan sikres redundans for regulatorene?:  ...............................................................  

6.21.1.3. L1e–L7e Nominelt avskjæringspunkt nr. 1:  ................................................................................  

6.21.1.3.1. L1e–L7e Omdreiningshastighet for motor/drivlinje der avreguleringen begynner under 

belastning:  ..........................................................................................................  min–1 

6.21.1.3.2. L1e–L7e Høyeste omdreiningshastighet ved minste motorbelastning:  .............................  min–1 

6.21.1.4. L1e–L7e Nominelt avskjæringspunkt nr. 2:  ................................................................................  
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6.21.1.4.1 L1e–L7e Omdreiningshastighet for motor/framdriftssystem der avreguleringen begynner under 

belastning(4):  .......................................................................................................  min–1 

6.21.1.4.2. L1e–L7e Høyeste omdreiningshastighet ved minste motorbelastning:  .............................  min–1 

6.21.1.5. L1e–L7e Det angitte formålet med regulatoren(e): begrensning av kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet/begrensning av største effekt/beskyttelse av motoren mot 

overhastighet(4):  ............................................................................................................  

7.  OPPLYSNINGER OM KJØRETØYETS OPPBYGGING 

7.1.  Koplinger og fester 

7.1.1. L1e–L7e Kjøretøy i gruppe L utstyrt med en kopling: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

7.1.2. L1e–L7e Retningslinjer og opplysninger i forbrukernes brukerveiledning på alle EU-språk om 

hvilken virkning det har på kjøreegenskapene til et kjøretøy i gruppe L dersom det 

kjøres med en tilhenger: ja/nei(4) 

7.1.3. L1e–L7e For en kopling som er godkjent som en separat teknisk enhet: monterings- og 

bruksanvisninger i dokumentasjonen: ja/nei(4) 

7.1.4. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger som viser koplingenes plassering og konstruksjon:  ......  

7.1.5. L1e–L7e Instruksjoner for hvordan koplingstypen skal festes til kjøretøyet, og fotografier eller 

tegninger av festepunktene på kjøretøyet som angitt av produsenten. Tilleggs-

opplysninger dersom bruken av koplingstypen er begrenset til visse varianter eller 

versjoner av kjøretøytypen:  ..........................................................................................  

7.1.6. L1e–L7e Festepunkter for en tilleggskopling og/eller sikkerhetsvaier (eventuelt med tegninger 

og fotografier): ja/nei(4) 

7.2.  Sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk 

7.2.1.  Sikringsinnretning 

7.2.1.1. L1e–L7e Sammenfattende beskrivelse av sikringsinnretningen(e):  ............................................  

7.2.2.  Startsperre 

7.2.2.1. L1e–L7e Teknisk beskrivelse av startsperren og tiltak mot utilsiktet aktivering: ........................  

7.2.3.  Alarmsystem 

7.2.3.1. L1e–L7e Beskrivelse av alarmsystemet og de delene av kjøretøyet som berøres av 

monteringen:  ................................................................................................................  

7.2.3.2. L1e–L7e Liste over hovedkomponentene i alarmsystemet:  ........................................................  
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7.3.  Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

7.3.1. L1e–L7e Kravene i UN-ECE-reglement nr. 10 (EUT L 254 av 20.9.2012, s. 1) er oppfylt og 

relevant dokumentasjon er inntatt i opplysningsdokumentet: ja/nei(4) 

7.3.2. L1e–L7e Tabell over eller tegning av radiostøydempende utstyr: ...............................................  

7.3.3. L1e–L7e Opplysninger om nominell likestrømsmotstand og, for eventuelle motstands-

tennkabler, den nominelle motstanden per meter:  ........................................................  

7.4.  Utvendige utstikkende deler 

7.4.1. L1e–L7e-

kjøretøyer med 

karosseri 

Generell utforming (tegninger eller fotografier, om nødvendig vedlagt opplysninger 

om dimensjoner og/eller en beskrivelse) som viser plasseringen av vedlagte utsnitt og 

riss av alle deler av den utvendige overflaten som kan anses som utstikkende deler, 

f.eks. og dersom det er relevant: støtfangere, gulvlinje, dør- og vindusstolper, 

luftinntaksgriller, radiatorgrill, vindusviskere, takrenner, håndtak, glideskinner, 

klaffer, dørhengsler og -låser, kroker, ringer, vinsjer, pynteutstyr, merker, emblemer, 

utsparinger og andre utvendige deler som kan anses som farlige (f.eks. 

belysningsutstyr):  .........................................................................................................  

7.5.  Oppbevaring av drivstoff 

7.5.1.  Drivstofftank(er) 

7.5.1.1.  Hoveddrivstofftank(er) 

7.5.1.1.1. L1e–L7e Største kapasitet:  ..........................................................................................................  

7.5.1.1.2. L1e–L7e Materialer:  ....................................................................................................................  

7.5.1.1.3. L1e–L7e Påfyllingsrør for drivstofftank: innsnevret dyse / etikett(4)  ...........................................  

7.5.1.2.  Reservetank(er) for drivstoff 

7.5.1.2.1. L1e–L7e Største kapasitet:  ..........................................................................................................  

7.5.1.2.2. L1e–L7e Materialer:  ....................................................................................................................  

7.5.1.2.3. L1e–L7e Påfyllingsrør for drivstofftank: innsnevret dyse / etikett(4)  ...........................................  

7.5.1.3. L1e–L7e Tegning og teknisk beskrivelse av tanken(e) med koplinger og rør for utluftings-

system, låser, ventiler og festeinnretninger:  .................................................................  

7.5.1.4. L1e–L7e Tegning som tydelig viser tankens/tankenes plassering i kjøretøyet:  ...........................  
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7.5.1.5. L1e–L7e Tegning av varmeskjoldet mellom tanken og eksosanlegget:  ......................................  

7.5.2.  Beholder(e) for komprimert naturgass (CNG) 

7.5.2.1. L1e–L7e Relevant opplysningsdokument fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 110(1) for 

kjøretøyer i gruppe M1 skal utfylle dette opplysningsdokumentet med hensyn til 

CNG-beholdere som er montert på kjøretøyet. 

7.5.3. L1e–L7e Beholder(e) for flytende petroleumsgass (LPG) 

7.5.3.1. L1e–L7e Relevant opplysningsdokument fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 67(2) for kjøretøyer 

i gruppe M1 skal utfylle dette opplysningsdokumentet med hensyn til LPG-beholdere 

som er montert på kjøretøyet. 

7.6.  Funksjonskrav til egendiagnose (OBD) 

7.6.1  Egendiagnosesystem 

7.6.1.1. L1e–L7e Fase I: ja/nei(4) og/eller 

7.6.1.2. L1e–L7e Fase II: ja/nei(4) 

7.6.2.  Alminnelige opplysninger om OBD-systemet 

7.6.2.1. L3e–L7e(10) Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av feilindikatoren (MI):  .....................................  

7.6.2.2. L3e–L7e(10) Liste over og formål med alle deler som overvåkes av OBD-systemet:  .......................  

7.6.2.3. L3e–L7e(10) Skriftlig beskrivelse (generell virkemåte) for all diagnostikk i OBD-fase I for kretser 

(åpen krets, kortslutning med lav og høy spenning, rasjonalitet) og elektronikk 

(internt i PCU/ECU og kommunikasjon):  ....................................................................  

7.6.2.4. L3e–L7e(10) Skriftlig beskrivelse (generell virkemåte) for all diagnostikk i OBD-fase I av 

funksjonalitet som aktiverer en driftsmåte som ved påvisning av feil i vesentlig grad 

reduserer motorens dreiemoment:  ................................................................................  

7.6.2.5. L3e–L7e(10) Skriftlig beskrivelse av kommunikasjonsprotokoll(er) som støttes:  .............................  

7.6.2.6. L3e–L7e(10) Fysisk plassering av uttak for diagnoseverktøy (legg ved tegninger og fotografier):  ...  

7.6.2.7. L3e–L7e(10) Skriftlig beskrivelse ved frivillig oppfyllelse av kravene i OBD-fase II (generell 

virkemåte): 

7.6.2.7.1. L3e–L7e(10) Motorer med elektrisk tenning 

7.6.2.7.1.1. L3e–L7e(10) Overvåking av katalysator:  ..........................................................................................  

  

(1) EUT L 120 av 7.5.2011, s. 1. 

(2) EUT L 72 av 14.3.2008, s. 1. 
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7.6.2.7.1.2. L3e–L7e(10) Varsling av feiltenning:  ................................................................................................  

7.6.2.7.1.3. L3e–L7e(10) Overvåking av lambdasonde:  .......................................................................................  

7.6.2.7.1.4. L3e–L7e(10) Andre deler som overvåkes av OBD-systemet:  ............................................................  

7.6.2.7.2. L3e–L7e(10) Motorer med kompresjonstenning: 

7.6.2.7.2.1. L3e–L7e(10) Overvåking av katalysator:  ..........................................................................................  

7.6.2.7.2.2. L3e–L7e(10) Overvåking av partikkelfilter:  ......................................................................................  

7.6.2.7.2.3. L3e–L7e(10) Overvåking av elektronisk drivstoffsystem:  .................................................................  

7.6.2.7.2.4. L3e–L7e(10) Overvåking av deNOx-system:  ....................................................................................  

7.6.2.7.2.5. L3e–L7e(10) Andre deler som overvåkes av OBD-systemet:  ............................................................  

7.6.2.7.3 L3e–L7e(10) Kriterier for aktivering av feilindikatoren (fast antall kjøresykluser eller statistisk 

metode):  .......................................................................................................................  

7.6.2.7.4. L3e–L7e(10) Liste over alle anvendte OBD-koder og -formater (med forklaring av hver enkelt):  ...  

7.6.3.  OBD-kompatibilitet 

Følgende tilleggsopplysninger skal framlegges av kjøretøyprodusenten for å gjøre 

det mulig å produsere erstatnings- eller servicedeler, diagnoseverktøy og 

prøvingsutstyr som er forenlige med OBD-systemer: 

7.6.3.1. L3e–L7e(10) Et omfattende dokument som beskriver alle overvåkede komponenter sammen med 

strategien for påvisning av feil og aktivering av feilindikatoren (fast antall 

kjøringssykluser eller statistisk metode). Dokumentet skal omfatte en liste over 

relevante sekundære overvåkede parametrer for hver komponent som overvåkes av 

OBD-systemet. Videre skal det omfatte en liste over alle anvendte OBD-koder og  

-formater (med forklaring av hver enkelt) tilknyttet de enkelte utslippsrelaterte 

komponentene i drivlinjen og de enkelte ikke-utslippsrelaterte komponentene, der 

overvåking av komponenten brukes til å fastslå om feilindikatoren skal aktiveres. 

Dette skal særlig innebære en omfattende forklaring for dataene angitt i $05 Test ID 

$21 til FF og dataene angitt i $06:  ...............................................................................  

7.6.3.2. L3e–L7e(10) For kjøretøytyper som bruker en kommunikasjonsforbindelse i samsvar med 

ISO 15765-4 «Road vehicles — Diagnostics on controller area network (CAN) — 

Part 4: Requirements for emissions-related systems», skal produsenten framlegge en 

omfattende forklaring for dataene angitt i $06 Test ID $00 til FF for hver 

overvåkings-ID som støttes i egendiagnosesystemet.  ..................................................  
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7.6.3.3. L3e–L7e(10) Ovennevnte opplysninger kan framlegges i form av en tabell som beskrevet 

nedenfor. 

 Eksempel på oversikt over OBD-feilkoder 

Komponent Feilkode 
Overvåking

sstrategi 

Kriterier for 

påvisning av 

feil 

Kriterier for 

aktivering av 

feilindikator 

Sekundære 

parametrer 

Forkon-

disjonering 

Demon-

strasjons-

prøving 

Føler for 

innsugings-

luftens 

temperatur i 

åpen krets 

P0xxxxzz Sammen-

ligning 

med 

tempera-

turmodell 

etter 

kaldstart 

> 20 graders 

forskjell 

mellom målt 

temperatur på 

innsugings-

luft og 

tempe-

raturmodell 

Tredje 

syklus 

Sensorsignaler 

for temperatur 

på kjølevæske 

og innsu-

gingsluft 

To type I-

sykluser 

Type I 

 

7.6.3.4. L3e–L7e(10) Beskrivelse av feilkoder for ETC-diagnose:  ................................................................  

7.6.4.  Opplysninger om kommunikasjonsprotokoll 

Følgende opplysninger skal framlegges med henvisning til et bestemt kjøretøys 

merke, modell og variant eller identifiseres ved hjelp av andre egnede definisjoner 

som f.eks. kjøretøyets understellsnummer eller identifikasjon av kjøretøy eller system: 

7.6.4.1. L3e–L7e(10) Ethvert protokollinformasjonssystem som er nødvendig for å gi en fullstendig 

diagnose utover de standardene som er angitt i nr. 3.8 i tillegg 1 til vedlegg XII til 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014, for eksempel alle tilleggs-

opplysninger om maskin- eller programvareprotokoll, parameteridentifikasjon, 

overføringsfunksjoner, krav til opprettholdt drift eller feilvilkår. 

7.6.4.2. L3e–L7e(10) Detaljerte opplysninger om hvordan feilkoder som ikke er i samsvar med standardene 

beskrevet i nr. 3.11 i tillegg 1 til vedlegg XII til delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014, skal innhentes og tolkes. 

7.6.4.3. L3e–L7e(10) En liste over alle tilgjengelige driftsdataparametrer, herunder opplysninger om 

kalibrering og tilgang. 

7.6.4.4. L3e–L7e(10) En liste over tilgjengelige funksjonsprøvinger, herunder aktivering av innretning eller 

kontroll, samt midler til å anvende dem. 

7.6.4.5. L3e–L7e(10) Detaljerte opplysninger om hvordan opplysninger innhentes om alle komponenter og 

status, tidsstempler, hvilende diagnosefeilkoder og øyeblikksbilder. 

7.6.4.6. L3e–L7e(10) Identifikasjon og variantkoding av framdriftssystemets styreenhet (PCU) eller 

elektroniske styreenhet (ECU). 

7.6.4.7. L3e–L7e(10) Detaljerte opplysninger om tilbakestilling av serviceindikatorer. 

7.6.4.8. L3e–L7e(10) Plassering av uttak for diagnoseverktøy og detaljerte opplysninger om dette. 

7.6.4.9. L3e–L7e(10) Identifikasjon av motorkode. 
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7.6.5.  Prøving og diagnostisering av OBD-overvåkede komponenter 

7.6.5.1. L3e–L7e(10) En beskrivelse av prøvingene for å bekrefte deres funksjon på komponent- eller 

kabelnivå: 

7.7.  Fastholdingsinnretninger og fotstøtter for passasjerer 

7.7.1.  Fastholdingsinnretninger 

7.7.1.1. L1e–L7e Konfigurasjon: rem og/eller håndtak(4) 

7.7.1.3. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger som viser plassering og konstruksjon: 

7.7.2.  Fotstøtter 

7.7.2.1. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger som viser plassering og konstruksjon: 

7.8.  Monteringssted for kjennemerke 

7.8.1. L1e–L7e Plassering av kjennemerke bak (angi om nødvendig varianter, eventuelt med 

tegninger og fotografier):  .............................................................................................  

7.8.1.1. L1e–L7e Høyde over veibanen, øvre kant:  ..........................................................................  mm 

7.8.1.2. L1e–L7e Høyde over veibanen, nedre kant:  .........................................................................  mm 

7.8.1.3. L1e–L7e Avstanden mellom midtlinjen og kjøretøyets midtplan i lengderetningen:  ...........  mm 

7.8.1.4. L1e–L7e Dimensjoner (lengde × bredde):  mm x 

 ...............................................................................................................................  mm 

7.8.1.5. L1e–L7e Kjennemerkets helling i forhold til vertikalplanet:  ...........................................  grader 

7.8.1.6. L1e–L7e Vinkelen for synlighet i horisontalplanet:  .........................................................  grader 

7.9.  Parkeringsstøtter 

7.9.1. L1e, L3e Plassering: midt på og/eller på siden(4):  ........................................................................  

7.9.2. L1e, L3e Konstruksjonsmaterialer som er brukt:  ........................................................................  

7.9.3. L1e, L3e Fotografier og tegninger som viser parkeringsstøtten(e)s plassering på kjøretøyet:  ....  

7.9.4. L1e, L3e Beskrivelse av metoden for å forhindre kontakt mellom parkeringsstøtten og 

underlaget under kjøring:  .............................................................................................  
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B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ............................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ........................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...........................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ...........................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ....................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  .............................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  .........................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  ....................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...........................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  .....................................................  

0.11. L1e–L7e Typegodkjenningsmerker for komponenter og separate tekniske enheter(19):  ..................  

0.11.1. L1e–L7e Festemåte:  ................................................................................................................................  

0.11.2. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av stedet der typegodkjenningsmerket er plassert (utfylt og 

målsatt eksempel):  ....................................................................................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate 

tekniske enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

1.  ALLMENNE KJENNETEGN VED OPPBYGGINGEN 

1.8.  Framdriftsenhetens ytelse 

1.8.1. L3e, L4e, L5e, 

L7e-A, L7e-B2 

Kjøretøyets fastsatte høyeste hastighet:  ............................................................................  km/t 

1.8.2. L1e, L2e, L6e, 

L7e-B1, L7e-C 

Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet(22): ............................................  km/t og giret der  

denne nås:  .................................................................................................................................  
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1.8.3. L1e–L7e Største nettoeffekt for forbrenningsmotor: ……… kW ved ……… min–1 ved luft/drivstoff-

forhold:  .....................................................................................................................................  

1.8.4. L1e–L7e Største dreiemoment for forbrenningsmotor: ……… Nm ved ……… min–1 ved 

luft/drivstoff-forhold:  ...............................................................................................................  

1.8.5. L1e–L7e Største kontinuerlig nominell effekt for elektrisk motor (effekt på 15/30(4) minutter(27)): 

………………………………………… kW ved  ............................................................  min–1 

1.8.6. L1e–L7e Største kontinuerlig nominelt dreiemoment for elektrisk motor: ……………… Nm ved  .......   

min–1 

1.8.7. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet effekt for framdriftssystem(er): ……… kW ved ……… min–1 

ved luft/drivstoff-forhold:  .........................................................................................................  

1.8.8. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet dreiemoment for framdriftssystem(er): ………… Nm ved 

………… min–1 ved luft/drivstoff-forhold:  ..............................................................................  

1.8.9. L1e–L7e Største toppeffekt for framdriftssystem(er): …… kW ved …… min–1 ved luft/drivstoff-

forhold:  .....................................................................................................................................  

4.  ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM MILJØPRESTASJON OG FRAMDRIFTSENHETENS 

YTELSE 

4.1.  Kontrollsystem for eksosutslipp 

4.1.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av kontrollsystemet for eksosutslipp og betjening av 

dette: 

4.1.2.  Katalysator 

4.1.2.1. L1e–L7e Konfigurasjon, antall katalysatorer og katalysatorelementer (opplysninger oppgis for hver 

enhet):  .......................................................................................................................................  

4.1.2.2. L1e–L7e Tegning med katalysatorens/katalysatorenes dimensjoner, form og volum:  ............................  

4.1.2.3. L1e–L7e Katalytisk reaksjon:  ..................................................................................................................  

* 4.1.2.4. L1e–L7e Samlet mengde edelmetaller: ....................................................................................................  

* 4.1.2.5. L1e–L7e Relativ konsentrasjon:  ..............................................................................................................  

* 4.1.2.6. L1e–L7e Substrat (struktur og materiale):  ...............................................................................................  

* 4.1.2.7. L1e–L7e Celletetthet:  ..............................................................................................................................  

* 4.1.2.8. L1e–L7e Katalysatorhus:  .........................................................................................................................  

4.1.2.9. L1e–L7e Katalysatorens/katalysatorenes plassering (sted og referanseavstand i eksosanlegget):  ...........  

4.1.2.10. L1e–L7e Varmeskjold for katalysator: ja/nei(4) 

4.1.2.11. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av regenereringssystemet/-metoden til systemet for 

etterbehandling av eksos og dets betjeningssystem:  .................................................................  

4.1.2.11.1. L1e–L7e Normalt driftstemperaturområde:  ..........................................................................................  K 

4.1.2.11.2. L1e–L7e Reagenser som forbrukes: ja/nei(4) 

4.1.2.11.3. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av reagenstilførselssystemet (vått) og dets 

betjeningssystem:  .....................................................................................................................  

4.1.2.11.4. L1e–L7e Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning:  ....................................  

4.1.2.11.5. L1e–L7e Normalt driftstemperaturområde for reagens:  .......................................................................  K 
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4.1.2.12. L1e–L7e Delenummer:  ............................................................................................................................  

4.1.3.  Lambdasonde(r) 

4.1.3.1. L1e–L7e Tegning(er) av komponent(er) i lambdasonden:  .......................................................................  

4.1.3.2. L1e–L7e Tegning av eksosanlegget med plassering av lambdasonde(r) (dimensjoner i forhold til 

eksosventiler):  ..........................................................................................................................  

4.1.3.3. L1e–L7e Kontrollområde(r):  ...................................................................................................................  

4.1.3.4. L1e–L7e Delenummer/delenumre:  ..........................................................................................................  

4.1.3.5. L1e–L7e Beskrivelse av lambdasondens oppvarmingssystem og oppvarmingsmetode:  .........................  

4.1.3.6. L1e–L7e Varmeskjold for lambdasonde: ja/nei(4) 

4.1.4.  Innblåsing av sekundærluft (luftinnblåsing i eksos) 

4.1.4.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av innblåsingssystemet for sekundærluft og dets 

betjeningssystem:  .....................................................................................................................  

4.1.4.2. L1e–L7e Konfigurasjon (mekanisk, pulserende luft, luftpumpe osv.)(4):  .................................................  

4.1.4.3. L1e–L7e Virkemåte:  ................................................................................................................................  

4.1.5.  Ekstern resirkulering av eksos (EGR) 

4.1.5.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av EGR-systemet (eksosstrøm) og dets 

betjeningssystem:  .....................................................................................................................  

4.1.6.  Partikkelfilter 

4.1.6.1. L1e–L7e PT-komponenttegning med partikkelfilterets dimensjoner, form og volum:  ............................  

4.1.6.2. L1e–L7e Partikkelfilterets konstruksjon:  .................................................................................................  

4.1.6.3. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av partikkelfilteret og dets betjeningssystem:  ............  

4.1.6.4. L1e–L7e Plassering (referanseavstand i eksosanlegget):  .........................................................................  

4.1.6.5. L1e–L7e Metode eller system for regenerering, beskrivelse og tegning:  ................................................  

4.1.6.6. L1e–L7e Delenummer:  ............................................................................................................................  

4.1.7.  Mager NOx-felle 

4.1.7.1. L1e–L7e Virkemåte for mager NOx-felle:  ..............................................................................................  

4.1.8.  Supplerende eksosutslippsreduserende innretninger (dersom slike forekommer og ikke 

omfattes av andre numre) 

4.1.8.1. L1e–L7e Virkemåte:  ................................................................................................................................  

5.  KJØRETØYETS FRAMDRIFTSFAMILIE 

5.1. L1e–L7e For å fastsette kjøretøyets framdriftsfamilie skal produsenten framlegge opplysningene som 

kreves for klassifiseringskriteriene fastsatt i nr. 3 i vedlegg XI til delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 134/2014, dersom disse ikke allerede foreligger i opplysnings-

dokumentet. 
  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/169 

 

Tillegg 2 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy med hensyn 

til et)(4) system for reduksjon av veivhusgass- og fordampingsutslipp 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ...................................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ..............................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..................................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  .................................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ..........................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ......................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ....................................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ...............................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21):  .......................  

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  ..........................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17): .......................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ......................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..................................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ...........................................................  

0.11. L1e–L7e Typegodkjenningsmerker for komponenter og separate tekniske enheter(19):  ........................  

0.11.1. L1e–L7e Festemåte:  .......................................................................................................................................  

0.11.2. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av stedet der typegodkjenningsmerket er plassert (utfylt og målsatt 

eksempel): .......................................................................................................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 
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4.  ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM MILJØPRESTASJON OG FRAMDRIFTSENHETENS 

YTELSE 

4.2.  Innretning for reduksjon av veivhusgassutslipp 

4.2.1. L1e–L7e Konfigurasjon av resirkuleringssystem for veivhusgasser (luftesystem, system for positiv 

veivhusventilasjon, annet)(4) (beskrivelse og tegninger). 

4.3.  Innretning for reduksjon av fordampingsutslipp 

4.3.1. L1e–L7e Innretning for reduksjon av fordampingsutslipp: ja/nei(4) 

4.3.2. L1e–L7e Tegning av innretningen for reduksjon av fordamping:  ..................................................................  

4.3.3. L1e–L7e Tegning av beholderen (med opplysninger om dimensjoner, ventilasjonsåpning og 

tømmemekanisme): .........................................................................................................................  

4.3.4. L1e–L7e Effektiv kapasitet:  ........................................................................................................................  g 

4.3.5. L1e–L7e Adsorpsjonmateriale:  ..................................  (f.eks. trekull, karbon, syntetisk  .............................. ) 

4.3.6. L1e–L7e Husmateriale:  ........................................................  (f.eks. plast, stål  ............................................ ) 

4.3.7. L1e–L7e Skjematisk tegning av drivstofftanken med opplysninger om volum og materiale:  .......................  

4.3.8. L1e–L7e Tegning av varmeskjoldet mellom tanken og eksosanlegget:  .........................................................  

5.  KJØRETØYETS FRAMDRIFTSFAMILIE 

5.1. L1e–L7e For å fastsette kjøretøyets framdriftsfamilie skal produsenten framlegge opplysningene som 

kreves for klassifiseringskriteriene fastsatt i nr. 3 i vedlegg XI til delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014, dersom disse ikke allerede foreligger i opplysningsdokumentet. 
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Tillegg 3 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy med hensyn 

til et)(4) egendiagnosesystem (OBD) 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ...............................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type: ...........................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..............................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  .............................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  .......................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ...................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ................................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ...........................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  .......................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ...................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ..................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..............................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ........................................................  

0.11. L1e–L7e Typegodkjenningsmerker for komponenter og separate tekniske enheter(19): .....................  

0.11.1. L1e–L7e Festemåte:  ...................................................................................................................................  

0.11.2. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av stedet der typegodkjenningsmerket er plassert (utfylt og 

målsatt eksempel):  ......................................................................................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

4.  ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM MILJØPRESTASJON OG FRAMDRIFTSENHETENS 

YTELSE 

4.0  Alminnelige opplysninger om miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

4.0.1. L1e–L7e Miljøstandard(16): Euro  .................................................................................................  (3/4/5)(4) 



Nr. 17/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

5.  KJØRETØYETS FRAMDRIFTSFAMILIE 

5.1. L1e–L7e For å fastsette kjøretøyets framdriftsfamilie skal produsenten framlegge opplysningene som 

kreves for klassifiseringskriteriene fastsatt i nr. 3 i vedlegg XI til delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 134/2014, dersom disse ikke allerede foreligger i opplysningsdokumentet. 

7.  OPPLYSNINGER OM KJØRETØYETS OPPBYGGING 

7.6.  Funksjonskrav til egendiagnose (OBD) 

7.6.1  Egendiagnosesystem 

7.6.1.1. L1e–L7e Fase I: ja/nei(4) og/eller 

7.6.1.2. L1e–L7e Fase II: ja/nei(4) 

7.6.2.  Alminnelige opplysninger om OBD-systemet 

7.6.2.1. L3e–L7e(10) Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av feilindikatoren (MI):  ....................................................  

7.6.2.2. L3e–L7e(10) Liste over og formål med alle deler som overvåkes av OBD-systemet:  ......................................  

7.6.2.3. L3e–L7e(10) Skriftlig beskrivelse (generell virkemåte) for all diagnostikk i OBD-fase I for kretser (åpen 

krets, kortslutning med lav og høy spenning, rasjonalitet) og elektronikk (internt i PCU/ECU 

og kommunikasjon):  ...................................................................................................................  

7.6.2.4. L3e–L7e(10) Skriftlig beskrivelse (generell virkemåte) for all diagnostikk i OBD-fase I av funksjonalitet 

som aktiverer en driftsmåte som ved påvisning av feil i vesentlig grad reduserer motorens 

dreiemoment:  ..............................................................................................................................  

7.6.2.5. L3e–L7e(10) Skriftlig beskrivelse av kommunikasjonsprotokoll(er) som støttes:  ............................................  

7.6.2.6. L3e–L7e(10) Fysisk plassering av uttak for diagnoseverktøy (legg ved tegninger og fotografier):  ..................  

7.6.2.7. L3e–L7e(10) Skriftlig beskrivelse ved frivillig oppfyllelse av kravene i OBD-fase II (generell virkemåte): 

7.6.2.7.1. L3e–L7e(10) Motorer med elektrisk tenning 

7.6.2.7.1.1. L3e–L7e(10) Overvåking av katalysator:  .........................................................................................................  

7.6.2.7.1.2. L3e–L7e(10) Varsling av feiltenning:  ...............................................................................................................  

7.6.2.7.1.3. L3e–L7e(10) Overvåking av lambdasonde:  ......................................................................................................  

7.6.2.7.1.4. L3e–L7e(10) Andre deler som overvåkes av OBD-systemet:  ...........................................................................  

7.6.2.7.2. L3e–L7e(10) Motorer med kompresjonstenning: 

7.6.2.7.2.1. L3e–L7e(10) Overvåking av katalysator:  .........................................................................................................  

7.6.2.7.2.2. L3e–L7e(10) Overvåking av partikkelfilter:  .....................................................................................................  

7.6.2.7.2.3. L3e–L7e(10) Overvåking av elektronisk drivstoffsystem:  ................................................................................  

7.6.2.7.2.4. L3e–L7e(10) Overvåking av deNOx-system:  ...................................................................................................  

7.6.2.7.2.5. L3e–L7e(10) Andre deler som overvåkes av OBD-systemet:  ...........................................................................  
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7.6.2.7.3 L3e–L7e(10) Kriterier for aktivering av feilindikatoren (fast antall kjøresykluser eller statistisk metode):  .....  

7.6.2.7.4. L3e–L7e(10) Liste over alle anvendte OBD-koder og -formater (med forklaring av hver enkelt):  ..................  

7.6.3.  OBD-kompatibilitet 

Følgende tilleggsopplysninger skal framlegges av kjøretøyprodusenten for å gjøre det mulig å 

produsere erstatnings- eller servicedeler, diagnoseverktøy og prøvingsutstyr som er forenlige 

med OBD-systemer: 

7.6.3.1. L3e–L7e(10) Et omfattende dokument som beskriver alle overvåkede komponenter sammen med strategien 

for påvisning av feil og aktivering av feilindikatoren (fast antall kjøringssykluser eller statistisk 

metode). Dokumentet skal omfatte en liste over relevante sekundære overvåkede parametrer 

for hver komponent som overvåkes av OBD-systemet. Videre skal det omfatte en liste over 

alle anvendte OBD-koder og -formater (med forklaring av hver enkelt) tilknyttet de enkelte 

utslippsrelaterte komponentene i drivlinjen og de enkelte ikke-utslippsrelaterte komponentene, 

der overvåking av komponenten brukes til å fastslå om feilindikatoren skal aktiveres. Dette 

skal særlig innebære en omfattende forklaring for dataene angitt i $05 Test ID $21 til FF og 

dataene angitt i $06:  ....................................................................................................................  

7.6.3.2. L3e–L7e(10) For kjøretøytyper som bruker en kommunikasjonsforbindelse i samsvar med ISO 15765-4 

«Road vehicles — Diagnostics on controller area network (CAN) — Part 4: Requirements for 

emissions-related systems», skal produsenten framlegge en omfattende forklaring for dataene 

angitt i $06 Test ID $00 til FF for hver overvåkings-ID som støttes i egendiagnosesystemet.  ...  

7.6.3.3. L3e–L7e(10) Ovennevnte opplysninger kan framlegges i form av en tabell som beskrevet nedenfor. 

Eksempel på oversikt over OBD-feilkoder 

Komponent Feilkode 
Overvåkings-

strategi 

Kriterier for 

påvisning av feil 

Kriterier for 

aktivering av 

feilindikator 

Sekundære 

parametrer 

Forkondi-

sjonering 

Demon-

strasjons-

prøving 

Føler for 

innsugings-

luftens 

temperatur i 

åpen krets 

P0xxxxzz Sammenlig-

ning med tem-

peraturmodell 

etter kaldstart 

> 20 graders 

forskjell 

mellom målt 

temperatur på 

innsugingsluft 

og temperatur-

modell 

Tredje syklus Sensorsignaler 

for temperatur 

på kjølevæske 

og innsugings-

luft 

To type I-

sykluser 

Type I 

 

7.6.3.4. L3e–L7e(10) Beskrivelse av feilkoder for ETC-diagnose:  ...............................................................................  

7.6.3.5. L3e–L7e(10) Beskrivelse av standardinnstillinger ved ETC-feil som en fører kan oppleve dersom en ETC-

feil oppstår 

7.6.4.  Opplysninger om kommunikasjonsprotokoll 

Følgende opplysninger skal framlegges med henvisning til et bestemt kjøretøys merke, modell 

og variant eller identifiseres ved hjelp av andre egnede definisjoner som f.eks. kjøretøyets 

understellsnummer eller identifikasjon av kjøretøy eller system: 

7.6.4.1. L3e–L7e(10) Ethvert protokollinformasjonssystem som er nødvendig for å gi en fullstendig diagnose utover 

de standardene som er angitt i nr. 3.8 i tillegg 1 til vedlegg XII til delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 134/2014, for eksempel alle tilleggsopplysninger om maskin- eller 

programvareprotokoll, parameteridentifikasjon, overføringsfunksjoner, krav til opprettholdt 

drift eller feilvilkår. 
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7.6.4.2. L3e–L7e(10) Detaljerte opplysninger om hvordan feilkoder som ikke er i samsvar med standardene 

beskrevet i nr. 3.1 i tillegg 1 til vedlegg XII til delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 134/2014, skal innhentes og tolkes. 

7.6.4.3. L3e–L7e(10) En liste over alle tilgjengelige driftsdataparametrer, herunder opplysninger om kalibrering og 

tilgang. 

7.6.4.4. L3e–L7e(10) En liste over tilgjengelige funksjonsprøvinger, herunder aktivering av innretning eller kontroll, 

samt midler til å anvende dem. 

7.6.4.5. L3e–L7e(10) Detaljerte opplysninger om hvordan opplysninger innhentes om alle komponenter og status, 

tidsstempler, hvilende diagnosefeilkoder og øyeblikksbilder. 

7.6.4.6. L3e–L7e(10) Identifikasjon og variantkoding av framdriftssystemets styreenhet (PCU) eller elektroniske 

styreenhet (ECU). 

7.6.4.7. L3e–L7e(10) Detaljerte opplysninger om tilbakestilling av serviceindikatorer. 

7.6.4.8. L3e–L7e(10) Plassering av uttak for diagnoseverktøy og detaljerte opplysninger om dette. 

7.6.4.9. L3e–L7e(10) Identifikasjon av motorkode. 

7.6.5.  Prøving og diagnostisering av OBD-overvåkede komponenter 

7.6.5.1. L3e–L7e(10) En beskrivelse av prøvingene for å bekrefte deres funksjon på komponent- eller kabelnivå: 
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Tillegg 4 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy med hensyn 

til et)(4) system for reduksjon av lydnivå 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ..............................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  .........................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ............................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ......................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ...............................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ..........................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  .....................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ..................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  .................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ......................................................  

0.11. L1e–L7e Typegodkjenningsmerker for komponenter og separate tekniske enheter(19):  ...................  

0.11.1. L1e–L7e Festemåte:  ..................................................................................................................................  

0.11.2. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av stedet der typegodkjenningsmerket er plassert (utfylt og 

målsatt eksempel):  .....................................................................................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

1.  ALLMENNE KJENNETEGN VED OPPBYGGINGEN 

1.8.  Framdriftsenhetens ytelse 

1.8.1. L3e, L4e, L5e, 

L7e-A, L7e-B2 

Kjøretøyets fastsatte høyeste hastighet:  .............................................................................  km/t 

1.8.2. L1e, L2e, L6e, 

L7e-B1, L7e-C 

Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet(22): ………… km/t og giret der denne nås:  ..........  

1.8.3. L1e–L7e Største nettoeffekt for forbrenningsmotor: ……… kW ved ……… min–1 ved luft/drivstoff-

forhold:  ......................................................................................................................................  

1.8.4. L1e–L7e Største dreiemoment for forbrenningsmotor: ……… Nm ved ……… min–1 ved luft/drivstoff-

forhold:  ......................................................................................................................................  

1.8.5. L1e–L7e Største kontinuerlig nominell effekt for elektrisk motor (effekt på 15/30(4) minutter(27)): 

………… kW ved  .............................................................................................................  min–1 

1.8.6. L1e–L7e Største kontinuerlig nominelt dreiemoment for elektrisk motor:  ......... Nm ved  ...............  min–1 

1.8.7. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet effekt for framdriftssystem(er):  ................  kW ved  min–1 ved luft/drivstoff-forhold:   

1.8.8. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet dreiemoment for framdriftssystem(er):  .....  Nm ved  min–1 ved luft/drivstoff-forhold:   

1.8.9. L1e–L7e Største toppeffekt for framdriftssystem(er):  .............  kW ved  .........  min–1 ved luft/drivstoff-

forhold:  ....................................................................  

4.  ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM MILJØPRESTASJON OG FRAMDRIFTSENHETENS 

YTELSE 

4.0  Alminnelige opplysninger om miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

4.0.2.  Lydnivå 

4.0.2.1 L1e–L7e Stillestående:  ............................................  dB(A) ved motorturtall:  ................................  min–1 

4.0.2.2. L1e–L7e Under kjøring:  .................................................................................................................  dB(A) 

4.4.  Tilleggsopplysninger om miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

4.4.3. L1e–L7e Relevant opplysningsdokument fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 9, 41 eller 63 skal utfylle 

dette opplysningsdokumentet med hensyn til lydnivået. 

  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/177 

 

Tillegg 5 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy med hensyn 

til et)(4) system for kontroll av framdriftsenhetens ytelse 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ...............................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ...........................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..............................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  .............................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  .......................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ...................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ................................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ............................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21):  ...................  

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  .......................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ...................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ..................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..............................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ........................................................  

0.11. L1e–L7e Typegodkjenningsmerker for komponenter og separate tekniske enheter(19):  .....................  

0.11.1. L1e–L7e Festemåte:  ...................................................................................................................................  

0.11.2. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av stedet der typegodkjenningsmerket er plassert (utfylt og 

målsatt eksempel):  .......................................................................................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

1.  ALLMENNE KJENNETEGN VED OPPBYGGINGEN 

1.8.  Framdriftsenhetens ytelse 

1.8.1. L3e, L4e, L5e, 

L7e-A, L7e-B2 

Kjøretøyets fastsatte høyeste hastighet: km/t 

1.8.2. L1e, L2e, L6e, 

L7e-B1, L7e-C 

Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet(22):   km/t og giret der denne nås:  ..........................  

1.8.3. L1e–L7e Største nettoeffekt for forbrenningsmotor:  ...........  kW ved  ..........  min–1 ved luft/drivstoff-

forhold:  .................................................................  

1.8.4. L1e–L7e Største dreiemoment for forbrenningsmotor:  .......  Nm ved  ..........  min–1 ved luft/drivstoff-

forhold:  .................................................................  

1.8.5. L1e–L7e Største kontinuerlig nominell effekt for elektrisk motor (effekt på 15/30(4) minutter(27)): 

……………… kW ved  ......................................................................................................  min–1 

1.8.6. L1e–L7e Største kontinuerlig nominelt dreiemoment for elektrisk motor:  ....  Nm ved  ..................  min–1 

1.8.7. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet effekt for framdriftssystem(er): …………… kW ved …………… 

min–1 ved luft/drivstoff-forhold:  .....................................................  

1.8.8. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet dreiemoment for framdriftssystem(er): ……… Nm ved ………… 

min–1 ved luft/drivstoff-forhold:  .....................................................  

1.8.9. L1e–L7e Største toppeffekt for framdriftssystem(er):  .......  kW ved  .........  min–1 ved luft/drivstoff-

forhold:  ...............................................................  

3.  ALLMENNE KJENNETEGN VED FRAMDRIFTSSYSTEMET 

3.3.  Bare elektrisk og hybridelektrisk framdrift og styring av denne 

3.3.3.4. L1e–L7e Effekt på 15/30(4) minutter(27):  ...............................................................................................  kW 

3.9.  Tråsykler 

3.9.1. L1e Forhold mellom muskelkraft og elektrisk kraft:  ..........................................................................  

3.9.2. L1e Høyeste hjelpefaktor:  ..................................................................................................................  

3.9.3. L1e Kjøretøyets høyeste hastighet som den elektriske motoren bidrar til å oppnå:  ....................  km/t 

3.9.4. L1e Frakoblingsavstand:  ................................................................................................................  m 
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Tillegg 6 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en forurensningsreduserende innretning 

som en separat teknisk enhet 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ...............................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type: ...........................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..............................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  .............................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  .......................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ...................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ................................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ...........................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21):  ...................  

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  .......................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ...................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ..................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..............................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ........................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

1.  ALLMENNE KJENNETEGN VED OPPBYGGINGEN 

1.8.  Framdriftsenhetens ytelse 

1.8.1. L3e, L4e, L5e, 
L7e-A, L7e-B2 

Kjøretøyets fastsatte høyeste hastighet: km/t 

1.8.2. L1e, L2e, L6e, 
L7e-B1, L7e-C 

Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet(22):  ............................  km/t og giret der denne nås: 
 ......................................................................  
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

1.8.3. L1e–L7e Største nettoeffekt for forbrenningsmotor:  ..........  kW ved  .......  min–1 ved luft/drivstoff-

forhold:  ...............................................................  

1.8.4. L1e–L7e Største dreiemoment for forbrenningsmotor:  ......  Nm ved  .......  min–1 ved luft/drivstoff-

forhold:  ...............................................................  

1.8.5. L1e–L7e Største kontinuerlig nominell effekt for elektrisk motor (effekt på 15/30(4) minutter(27)): 

……………… kW ved  .....................................................................................................  min–1 

1.8.6. L1e–L7e Største kontinuerlig nominelt dreiemoment for elektrisk motor:   Nm ved  .......................  min–1 

1.8.7. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet effekt for framdriftssystem(er): …………… kW ved …………… 

min–1 ved luft/drivstoff-forhold: .................................................................................................  

1.8.8. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet dreiemoment for framdriftssystem(er): ……………… Nm ved 

……………… min–1 ved luft/drivstoff-forhold:  ........................................................................  

1.8.9. L1e–L7e Største toppeffekt for framdriftssystem(er):  ............  kW ved  ..........  min–1 ved luft/drivstoff-

forhold:  ...................................................................  

4.  ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM MILJØPRESTASJON OG FRAMDRIFTSENHETENS 

YTELSE 

4.0  Alminnelige opplysninger om miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

4.0.1. L1e–L7e Miljøstandard(16): Euro  .................................................................................................  (3/4/5)(4) 

4.1.  Kontrollsystem for eksosutslipp 

4.1.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av kontrollsystemet for eksosutslipp og betjening av 

dette:  ...........................................................................................................................................  

4.1.2.  Katalysator 

4.1.2.1. L1e–L7e Konfigurasjon, antall katalysatorer og katalysatorelementer (opplysninger oppgis for hver 

enhet):  .........................................................................................................................................  

4.1.2.2. L1e–L7e Tegning med katalysatorens/katalysatorenes dimensjoner, form og volum:  ...............................  

4.1.2.3. L1e–L7e Katalytisk reaksjon:  ....................................................................................................................  

* 4.1.2.4. L1e–L7e Samlet mengde edelmetaller:  ......................................................................................................  

* 4.1.2.5. L1e–L7e Relativ konsentrasjon:  .................................................................................................................  

* 4.1.2.6. L1e–L7e Substrat (struktur og materiale):  ..................................................................................................  

* 4.1.2.7. L1e–L7e Celletetthet:  .................................................................................................................................  

* 4.1.2.8. L1e–L7e Katalysatorhus:  ...........................................................................................................................  
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

4.1.2.9. L1e–L7e Katalysatorens/katalysatorenes plassering (sted og referanseavstand i eksosanlegget):  ..............  

4.1.2.10. L1e–L7e Varmeskjold for katalysator: ja/nei(4) 

4.1.2.11. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av regenereringssystemet/-metoden til systemet for 

etterbehandling av eksos og dets betjeningssystem:  ....................................................................  

4.1.2.11.1. L1e–L7e Normalt driftstemperaturområde:  ............................................................................................  K 

4.1.2.11.2. L1e–L7e Reagenser som forbrukes: ja/nei(4) 

4.1.2.11.3. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av reagenstilførselssystemet (vått) og dets 

betjeningssystem:  ........................................................................................................................  

4.1.2.11.4. L1e–L7e Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning:  ......................................  

4.1.2.11.5. L1e–L7e Normalt driftstemperaturområde for reagens:  .........................................................................  K 

4.1.2.11.6. L1e–L7e Hyppighet for etterfylling av reagens: løpende / ved service(4) 

4.1.2.12. L1e–L7e Delenummer: 

4.1.3.  Lambdasonde(r) 

4.1.3.1. L1e–L7e Tegning(er) av komponent(er) i lambdasonden:  .........................................................................  

4.1.3.2. L1e–L7e Tegning av eksosanlegget med plassering av lambdasonde(r) (dimensjoner i forhold til 

eksosventiler):  .............................................................................................................................  

4.1.3.3. L1e–L7e Kontrollområde(r):  ......................................................................................................................  

4.1.3.4. L1e–L7e Delenummer/delenumre:  .............................................................................................................  

4.1.3.5. L1e–L7e Beskrivelse av lambdasondens oppvarmingssystem og oppvarmingsmetode:  ............................  

4.1.3.6. L1e–L7e Varmeskjold for lambdasonde: ja/nei(4) 

4.1.4.  Innblåsing av sekundærluft (luftinnblåsing i eksos) 

4.1.4.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av innblåsingssystemet for sekundærluft og dets 

betjeningssystem:  ........................................................................................................................  

4.1.4.2. L1e–L7e Konfigurasjon (mekanisk, pulserende luft, luftpumpe osv.)(4):  ...................................................  

4.1.4.3. L1e–L7e Virkemåte:  ..................................................................................................................................  

4.1.5.  Ekstern resirkulering av eksos (EGR) 
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

4.1.5.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av EGR-systemet (eksosstrøm) og dets 

betjeningssystem:  ........................................................................................................................  

4.1.5.2. L1e–L7e Egenskaper:  .................................................................................................................................  

4.1.6.  Partikkelfilter 

4.1.6.1. L1e–L7e PT-komponenttegning med partikkelfilterets dimensjoner, form og volum: ...............................  

4.1.6.2. L1e–L7e Partikkelfilterets konstruksjon:  ...................................................................................................  

4.1.6.3. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av partikkelfilteret og dets betjeningssystem:  ...............  

4.1.6.4. L1e–L7e Plassering (referanseavstand i eksosanlegget): ............................................................................  

4.1.6.5. L1e–L7e Metode eller system for regenerering, beskrivelse og tegning:  ...................................................  

4.1.7.  Mager NOx-felle 

4.1.7.1. L1e–L7e Virkemåte for mager NOx-felle:  .................................................................................................  

4.1.8.  Supplerende eksosutslippsreduserende innretninger (dersom slike forekommer og ikke 

omfattes av andre numre) 

4.1.8.1. L1e–L7e Virkemåte:  ..................................................................................................................................  
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Tillegg 7 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en støyreduserende innretning som en 

separat teknisk enhet 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ...............................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ...........................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..............................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  .............................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  .......................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ...................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ................................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ............................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  .......................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ...................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ..................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..............................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ........................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

1.  ALLMENNE KJENNETEGN VED OPPBYGGINGEN 

1.8.  Framdriftsenhetens ytelse 

1.8.1. L3e, L4e, L5e, 
L7e-A, L7e-B2 

Kjøretøyets fastsatte høyeste hastighet:  ...............................................................................  km/t 

1.8.2. L1e, L2e, L6e, 
L7e-B1, L7e-C 

Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet(22): ………………………………… km/t og giret 
der denne nås:  ..............................................................................................................................  

1.8.3. L1e–L7e Største nettoeffekt for forbrenningsmotor: …………………… kW ved ……………………… 
min–1 ved luft/drivstoff-forhold:  ..................................................................................................  

1.8.4. L1e–L7e Største dreiemoment for forbrenningsmotor: ……………………… Nm ved 
……………………… min–1 ved luft/drivstoff-forhold:  .............................................................  

1.8.5. L1e–L7e Største kontinuerlig nominell effekt for elektrisk motor (effekt på 15/30(4) minutter(27)):  ...........   
kW ved  ...............................................................................................................................  min–1 

1.8.6. L1e–L7e Største kontinuerlig nominelt dreiemoment for elektrisk motor:  ........ Nm ved  .................  min–1 

1.8.7. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet effekt for framdriftssystem(er): …………… kW ved 
……………… min–1 ved luft/drivstoff-forhold:  .........................................................................  
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

1.8.8. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet dreiemoment for framdriftssystem(er): ………… Nm ved 

………… min–1 ved luft/drivstoff-forhold:  .................................................................................  

1.8.9. L1e–L7e Største toppeffekt for framdriftssystem(er):  ............  kW ved  ..........  min–1 ved luft/drivstoff-

forhold:  ....................................................................  

4.  ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM MILJØPRESTASJON OG FRAMDRIFTSENHETENS 

YTELSE 

4.0  Alminnelige opplysninger om miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

4.0.1. L1e–L7e Miljøstandard(16): Euro  ..................................................................................................  (3/4/5)(4) 

4.0.2.  Lydnivå 

4.0.2.1 L1e–L7e Stillestående:  ..................................................  dB(A) ved motorturtall:  ...........................  min–1 

4.0.2.2. L1e–L7e Under kjøring:  ..................................................................................................................  dB(A) 

4.4.  Tilleggsopplysninger om miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

4.4.4. L1e–L7e Relevant opplysningsdokument fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 92 skal utfylle dette 

opplysningsdokumentet med hensyn til støyreduserende innretninger som er montert på 

kjøretøyet. 
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Tillegg 8 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av et eksosanlegg (forurensnings- og 

støyreduserende innretning) som en separat teknisk enhet 

 (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ..............................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ..........................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..............................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  .............................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger): .......................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ................................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ...........................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21):  ...................  

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  ......................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ...................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ..................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..............................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  .......................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 
enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

1.  ALLMENNE KJENNETEGN VED OPPBYGGINGEN 

1.8.  Framdriftsenhetens ytelse 

1.8.1. L3e, L4e, L5e, 
L7e-A, L7e-B2 

Kjøretøyets fastsatte høyeste hastighet:  ..............................................................................  km/t 
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 (Under)grupper Nærmere opplysninger 

1.8.2. L1e, L2e, L6e, 
L7e-B1, L7e-C 

Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet(22):   km/t og giret der denne nås:  ..........................  

1.8.3. L1e–L7e Største nettoeffekt for forbrenningsmotor:  .............  kW ved  ...........  min–1 ved luft/drivstoff-
forhold:  ..................................................................  

1.8.4. L1e–L7e Største dreiemoment for forbrenningsmotor:  .........  Nm ved  ...........  min–1 ved luft/drivstoff-
forhold:  ..................................................................  

1.8.5. L1e–L7e Største kontinuerlig nominell effekt for elektrisk motor (effekt på 15/30(4) minutter(27)):  ..........   
kW ved ..............................................................................................................................  min–1 

1.8.6. L1e–L7e Største kontinuerlig nominelt dreiemoment for elektrisk motor:  ..  Nm ved  ....................  min–1 

1.8.7. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet effekt for framdriftssystem(er): ……… kW ved ………… min–1 
ved luft/drivstoff-forhold:  ...........................................................................................................  

1.8.8. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet dreiemoment for framdriftssystem(er): ………… Nm ved 
…………… min–1 ved luft/drivstoff-forhold: .............................................................................  

1.8.9. L1e–L7e Største toppeffekt for framdriftssystem(er):  ...........  kW ved .........  min–1 ved luft/drivstoff-
forhold:  ..................................................................  

4.  ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM MILJØPRESTASJON OG FRAMDRIFTSENHETENS 

YTELSE 

4.0  Alminnelige opplysninger om miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

4.0.1. L1e–L7e Miljøstandard(16): Euro  .................................................................................................  (3/4/5)(4) 

4.0.2.  Lydnivå 

4.0.2.1 L1e–L7e Stillestående:  .................................................  dB(A) ved motorturtall:  ...........................  min–1 

4.0.2.2. L1e–L7e Under kjøring:  ..................................................................................................................  dB(A) 

4.1.  Kontrollsystem for eksosutslipp 

4.1.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av kontrollsystemet for eksosutslipp og betjening av 
dette:  ...........................................................................................................................................  

4.1.2.  Katalysator 

4.1.2.1. L1e–L7e Konfigurasjon, antall katalysatorer og katalysatorelementer (opplysninger oppgis for hver 
enhet):  .........................................................................................................................................  

4.1.2.2. L1e–L7e Tegning med katalysatorens/katalysatorenes dimensjoner, form og volum:  ...............................  

4.1.2.3. L1e–L7e Katalytisk reaksjon:  ....................................................................................................................  

* 4.1.2.4. L1e–L7e Samlet mengde edelmetaller:  ......................................................................................................  

* 4.1.2.5. L1e–L7e Relativ konsentrasjon:  ................................................................................................................  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/187 

 

 (Under)grupper Nærmere opplysninger 

* 4.1.2.6. L1e–L7e Substrat (struktur og materiale):  .................................................................................................  

* 4.1.2.7. L1e–L7e Celletetthet:  .................................................................................................................................  

* 4.1.2.8. L1e–L7e Katalysatorhus:  ...........................................................................................................................  

4.1.2.9. L1e–L7e Katalysatorens/katalysatorenes plassering (sted og referanseavstand i eksosanlegget):  .............  

4.1.2.10. L1e–L7e Varmeskjold for katalysator: ja/nei(4) 

4.1.2.11. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av regenereringssystemet/-metoden til systemet for 

etterbehandling av eksos og dets betjeningssystem:  ...................................................................  

4.1.2.11.1. L1e–L7e Normalt driftstemperaturområde:  ...........................................................................................  K 

4.1.2.11.2. L1e–L7e Reagenser som forbrukes: ja/nei(4) 

4.1.2.11.3. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av reagenstilførselssystemet (vått) og dets 

betjeningssystem:  ........................................................................................................................  

4.1.2.11.4. L1e–L7e Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning: 

4.1.2.11.5. L1e–L7e Normalt driftstemperaturområde for reagens:  .........................................................................  K 

4.1.2.11.6. L1e–L7e Hyppighet for etterfylling av reagens: løpende / ved service(4) 

4.1.2.12. L1e–L7e Delenummer:  ..............................................................................................................................  

4.1.3.  Lambdasonde(r) 

4.1.3.1. L1e–L7e Tegning(er) av komponent(er) i lambdasonden:  .........................................................................  

4.1.3.2. L1e–L7e Tegning av eksosanlegget med plassering av lambdasonde(r) (dimensjoner i forhold til 

eksosventiler):  .............................................................................................................................  

4.1.3.3. L1e–L7e Kontrollområde(r):  ......................................................................................................................  

4.1.3.4. L1e–L7e Delenummer/delenumre:  ............................................................................................................  

4.1.3.5. L1e–L7e Beskrivelse av lambdasondens oppvarmingssystem og oppvarmingsmetode:  ............................  

4.1.3.6. L1e–L7e Varmeskjold for lambdasonde: ja/nei(4) 

4.1.4.  Innblåsing av sekundærluft (luftinnblåsing i eksos) 
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 (Under)grupper Nærmere opplysninger 

4.1.4.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av innblåsingssystemet for sekundærluft og dets 

betjeningssystem:  ........................................................................................................................  

4.1.4.2. L1e–L7e Konfigurasjon (mekanisk, pulserende luft, luftpumpe osv.)(4):  ...................................................  

4.1.4.3. L1e–L7e Virkemåte:  ..................................................................................................................................  

4.1.5.  Ekstern resirkulering av eksos (EGR) 

4.1.5.1. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av EGR-systemet (eksosstrøm) og dets 

betjeningssystem:  ........................................................................................................................  

4.1.5.2. L1e–L7e Egenskaper:  ................................................................................................................................  

4.1.5.3. L1e–L7e Vannkjølt EGR-system: ja/nei(4) 

4.1.5.4. L1e–L7e Luftkjølt EGR-system: ja/nei(4) 

4.1.6.  Partikkelfilter 

4.1.6.1. L1e–L7e PT-komponenttegning med partikkelfilterets dimensjoner, form og volum:  ..............................  

4.1.6.2. L1e–L7e Partikkelfilterets konstruksjon:  ...................................................................................................  

4.1.6.3. L1e–L7e Kort beskrivelse og skjematisk tegning av partikkelfilteret og dets betjeningssystem:  ..............  

4.1.6.4. L1e–L7e Plassering (referanseavstand i eksosanlegget):  ...........................................................................  

4.1.6.5. L1e–L7e Metode eller system for regenerering, beskrivelse og tegning:  ...................................................  

4.1.7.  Mager NOx-felle 

4.1.7.1. L1e–L7e Virkemåte for mager NOx-felle:  .................................................................................................  

4.1.8.  Supplerende eksosutslippsreduserende innretninger (dersom slike forekommer og ikke 

omfattes av andre numre) 

4.1.8.1. L1e–L7e Virkemåte: 

4.4.  Tilleggsopplysninger om miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

4.4.4. L1e–L7e Relevant opplysningsdokument fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 92 skal utfylle dette 

opplysningsdokumentet med hensyn til støyreduserende innretninger som er montert på 

kjøretøyet. 
  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/189 

 

Tillegg 9 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy med hensyn 

til et)(4) bremseanlegg 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ..............................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ..........................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  .............................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ......................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ...............................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ...........................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  ......................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ..................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ..................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  .......................................................  

0.11. L1e–L7e Typegodkjenningsmerker for komponenter og separate tekniske enheter(19):  ....................  

0.11.1. L1e–L7e Festemåte:  ..................................................................................................................................  

0.11.2. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av stedet der typegodkjenningsmerket er plassert (utfylt og 

målsatt eksempel):  ......................................................................................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

1.  ALLMENNE KJENNETEGN VED OPPBYGGINGEN 

1.8.  Framdriftsenhetens ytelse 

1.8.1. L3e, L4e, L5e, 

L7e-A, L7e-B2 

Kjøretøyets fastsatte høyeste hastighet:  ..............................................................................  km/t 
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

1.8.2. L1e, L2e, L6e, 

L7e-B1, L7e-C 

Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet(22): ……………………………… km/t og giret 

der denne nås:  .............................................................................................................................  

1.8.3. L1e–L7e Største nettoeffekt for forbrenningsmotor: …………… kW ved ……………… min–1 ved 

luft/drivstoff-forhold:  .................................................................................................................  

1.8.4. L1e–L7e Største dreiemoment for forbrenningsmotor: …………… Nm ved ……………… min–1 ved 

luft/drivstoff-forhold:  .................................................................................................................  

1.8.5. L1e–L7e Største kontinuerlig nominell effekt for elektrisk motor (effekt på 15/30(4) minutter(27)): 

  ......................................................................  kW ved  ....................................................  min–1 

1.8.6. L1e–L7e Største kontinuerlig nominelt dreiemoment for elektrisk motor:  .  Nm ved  ......................  min–1 

1.8.7. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet effekt for framdriftssystem(er): …………… kW ved 

……………… min–1 ved luft/drivstoff-forhold:  ........................................................................  

1.8.8. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet dreiemoment for framdriftssystem(er): ……………… Nm ved 

……………… min–1 ved luft/drivstoff-forhold:  ........................................................................  

1.8.9. L1e–L7e Største toppeffekt for framdriftssystem(er): …………… kW ved ……………………… min–1 

ved luft/drivstoff-forhold:  ...........................................................................................................  

2.  MASSER OG DIMENSJONER 

  (i kg og mm), se eventuelle tegninger 

2.1  Intervall for kjøretøyets masse (samlet) 

2.1.1. L1e–L7e Masse i driftsferdig stand:  .....................................................................................................  kg 

2.1.1.1. L1e–L7e Fordeling av masse i driftsferdig stand mellom akslene:  .......................................................  kg 

2.1.3. L1e–L7e Største teknisk tillatte totalmasse:  .........................................................................................  kg 

2.1.3.1. L1e–L7e Største teknisk tillatte masse på foraksel:  ..............................................................................  kg 

2.1.3.2. L1e–L7e Største teknisk tillatte masse på bakaksel:  .............................................................................  kg 

2.1.3.3. L4e Største teknisk tillatte masse på sidevognens aksel:  ..............................................................  kg 

6.  OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

6.2.  Bremsing, herunder blokkeringsfrie og kombinerte bremseanlegg 

6.2.1. L1e–L7e Bremsenes egenskaper med nærmere opplysninger og tegninger av trommel- eller 

skivebremser, bremseskivenes/bremseklossenes og/eller bremsebeleggenes merke og type, 

effektive bremsearealer, tromlenes, skoenes eller skivenes radius, trommelmasse, 

justeringsinnretninger, aktuelle deler av akselen/akslene og fjæringen, spaker og pedaler(4):  ....  

6.2.2. L1e–L7e Funksjonsdiagram over eller beskrivelse og/eller tegning av bremseanlegget med nærmere 

opplysninger og tegninger av kraftoverføringen og betjeningsinnretningene samt en kort 

beskrivelse av elektriske og/eller elektroniske komponenter i bremseanlegget(4): 

6.2.2.1. L1e–L7e Bremser foran, bak og på sidevogn, skive og/eller trommel(4): 

6.2.2.2. L1e–L7e Parkeringsbremseanlegg:  ............................................................................................................  

6.2.2.3. L1e–L7e Eventuelle andre bremseanlegg:  .................................................................................................  
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

6.2.3. L1e–L7e Kjøretøyet er utstyrt for å trekke en tilhenger uten bremser eller med påløpsbrems eller 

elektrisk/pneumatisk/hydraulisk driftsbrems: ja/nei(4):  ...............................................................  

6.2.4. L1e–L7e Blokkeringsfritt/kombinert bremseanlegg 

6.2.4.1. L1e–L7e Blokkeringsfritt bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

6.2.4.2. L1e–L7e Kombinert bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

6.2.4.3. L1e–L7e Blokkeringsfritt og kombinert bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

6.2.4.4. L1e–L7e Skjematisk(e) tegning(er):  ..........................................................................................................  

6.2.5. L1e–L7e Hydraulikktank(er):  ....................................................................................................................  

6.2.6. L1e–L7e Bremseanleggets/bremseanleggenes særlige egenskaper:  ..........................................................  

6.2.6.1. L1e–L7e Bremsesko og/eller bremseklosser(4):  .........................................................................................  

6.2.6.2. L1e–L7e Belegg og/eller klosser (angi merke, type, materialbetegnelse eller identifikasjonsmerke):  ......  

6.2.6.3. L1e–L7e Bremsespaker og/eller bremsepedaler(4):  ....................................................................................  

6.2.6.4. L1e–L7e Tegning og beskrivelse av eventuelle andre innretninger:  ..........................................................  
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Tillegg 10 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy med hensyn 

til)(4) montering av et system for lys- og lyssignalinnretninger 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ..............................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type: ..........................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ............................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ......................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ...............................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ...........................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  ......................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ..................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  .................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  .......................................................  

0.11. L1e–L7e Typegodkjenningsmerker for komponenter og separate tekniske enheter(19): ....................  

0.11.1. L1e–L7e Festemåte:  ..................................................................................................................................  

0.11.2. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av stedet der typegodkjenningsmerket er plassert (utfylt og 

målsatt eksempel):  ......................................................................................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

6.  OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

6.11.  Montering av lys- og lyssignalinnretninger, herunder automatisk tenning og slukking av 

lys 
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

6.11.1. L1e–L7e Liste over alle innretninger (med opplysninger om antall, merke(r), type, typegod-

kjenningsmerke(r) for komponent(er), største lysstyrke for lykter for fjernlys, farge, tilhørende 

kontrollinnretning):  ....................................................................................................................  

6.11.2. L1e–L7e Diagram som viser lys- og lyssignalinnretningenes plassering:  .................................................  

6.11.3. L1e–L7e Lykter for nødsignallys:  .............................................................................................................  

6.11.4. L1e–L7e Kort beskrivelse av elektriske og/eller elektroniske komponenter i lys- og lyssignalanlegget:  ..  

6.11.5. L1e–L7e For hver lykt og refleksinnretning skal følgende opplysninger angis (skriftlig eller ved 

diagram): 

6.11.5.1. L1e–L7e Tegning som viser lysflatens størrelse:  ......................................................................................  

6.11.5.2. L1e–L7e Metode brukt for å bestemme den synlige overflaten i samsvar med nr. 2.10 i UN-ECE-

reglement nr. 48 (EUT L 323 av 6.12.2011, s. 46):  ....................................................................  

6.11.5.3. L1e–L7e Referanseakse og referansesentrum:  ..........................................................................................  

6.11.5.4. L1e–L7e Virkemåte for tildekkbare lykter:  ...............................................................................................  

6.11.6. L1e–L7e Beskrivelse/tegning av innstillingsinnretningen for frontlyktene og hvilken type det er (f.eks. 

automatisk, manuell trinnvis, trinnløs)(4):  ..................................................................................  

6.11.6.1. L1e–L7e Betjeningsinnretning:  .................................................................................................................  

6.11.6.2. L1e–L7e Referansemerker:  .......................................................................................................................  

6.11.6.3. L1e–L7e Merker som angir kjøretøyets belastningsnivå:  ..........................................................................  
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Tillegg 11 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy med hensyn 

til et)(4) veltevernsystem (ROPS) 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ..............................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ..........................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  .............................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ......................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ...............................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ...........................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  ......................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ..................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ..................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  .......................................................  

0.11. L1e–L7e Typegodkjenningsmerker for komponenter og separate tekniske enheter(19):  ....................  

0.11.1. L1e–L7e Festemåte:  ..................................................................................................................................  

0.11.2. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av stedet der typegodkjenningsmerket er plassert (utfylt og 

målsatt eksempel):  ......................................................................................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

6.  OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

6.13.  Veltevern (ROPS) 

6.13.1. L7e-B2 Detaljert teknisk beskrivelse, plassering, fester osv. (med fotografier eller tegninger):  .............  

6.13.2.  ROPS i form av ramme(4) 
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

6.13.2.1. L7e-B2 Innvendige og utvendige dimensjoner:  .......................................................................................  

6.13.2.2. L7e-B2 Materiale(r) og oppbyggingsmåte:  .............................................................................................  

6.13.3.  ROPS i form av hytte(4) 

6.13.3.1. L7e-B2 Annen beskyttelse mot været (beskrivelse):  ...............................................................................  

6.13.3.2. L7e-B2 Innvendige og utvendige dimensjoner:  .......................................................................................  

6.13.4.  ROPS i form av veltebøyle(r) montert foran/bak(4), nedfellbare eller ikke(4) 

6.13.4.1. L7e-B2 Dimensjoner:  ..............................................................................................................................  

6.13.4.2. L7e-B2 Materiale(r) og oppbyggingsmåte:  .............................................................................................  
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Tillegg 12 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en type (eller en type kjøretøy med  

hensyn til)(4) montering av et dekksystem 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ..............................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ..........................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ............................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ......................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ...............................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ...........................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  ......................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ..................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  .................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  .......................................................  

0.11. L1e–L7e Typegodkjenningsmerker for komponenter og separate tekniske enheter(19):  ....................  

0.11.1. L1e–L7e Festemåte:  ..................................................................................................................................  

0.11.2. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger av stedet der typegodkjenningsmerket er plassert (utfylt og 

målsatt eksempel): .......................................................................................................................  
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 
enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

1.  ALLMENNE KJENNETEGN VED OPPBYGGINGEN 

1.8.  Framdriftsenhetens ytelse 

1.8.1. L3e, L4e, L5e, 
L7e-A, L7e-B2 

Kjøretøyets fastsatte høyeste hastighet:  ..............................................................................  km/t 

1.8.2. L1e, L2e, L6e, 
L7e-B1, L7e-C 

Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet(22):  ...........................  km/t og giret der denne nås:   

1.8.3. L1e–L7e Største nettoeffekt for forbrenningsmotor:  ........  kW ved  ........  min–1 ved luft/drivstoff-
forhold:  ..............................................................  

1.8.4. L1e–L7e Største dreiemoment for forbrenningsmotor:  ....  Nm ved  ........  min–1 ved luft/drivstoff-
forhold:  ..............................................................  

1.8.5. L1e–L7e Største kontinuerlig nominell effekt for elektrisk motor (effekt på 15/30(4) minutter(27)):  ..........   
kW ved  .....................  min–1 

1.8.6. L1e–L7e Største kontinuerlig nominelt dreiemoment for elektrisk motor:  ...................................  Nm ved   min–1 

1.8.7. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet effekt for framdriftssystem(er): ……… kW ved …………… min–1 
ved luft/drivstoff-forhold:  ..........................................................................................................  

1.8.8. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet dreiemoment for framdriftssystem(er): ………… Nm ved 
………… min–1 ved luft/drivstoff-forhold:  ................................................................................  

1.8.9. L1e–L7e Største toppeffekt for framdriftssystem(er):  ..........  kW ved  ........  min–1 ved luft/drivstoff-
forhold:  ..................................................................  

2.  MASSER OG DIMENSJONER 

  (i kg og mm), se eventuelle tegninger 

2.1  Intervall for kjøretøyets masse (samlet) 

2.1.1. L1e–L7e Masse i driftsferdig stand:  ............  kg 

2.1.1.1. L1e–L7e Fordeling av masse i driftsferdig stand mellom akslene:  ...............  kg 

2.1.2. L1e–L7e Faktisk masse:  ...................  kg 

2.1.2.1. L1e–L7e Fordeling av faktisk masse mellom akslene:  ................  kg 
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

2.1.3. L1e–L7e Største teknisk tillatte totalmasse:  ..........................................  kg 

2.1.3.1. L1e–L7e Største teknisk tillatte masse på foraksel:  ...............................................  kg 

2.1.3.2. L1e–L7e Største teknisk tillatte masse på bakaksel:  .............................................................................  kg 

2.1.3.3. L4e Største teknisk tillatte masse på sidevognens aksel:  ............................  kg 

2.1.5. L1e–L7e Største nyttelastmasse angitt av produsenten:  ........................................  kg 

2.1.7. L1e–L7e Største teknisk tillatte trekkbare masse for tilhenger(4): med bremser:  ...........  kg, uten bremser:   kg 

2.1.7.1 L1e–L7e Kjøretøykombinasjonens største teknisk tillatte totalmasse:  ........................  kg 

2.1.7.2. L1e–L7e Største teknisk tillatte masse på koplingspunktet:  ..................................  kg 

6.  OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

6.18.  Dekk-/hjulkombinasjon 

6.18.1.  Dekk: 

6.18.1.1.  Dimensjonsbetegnelse 

6.18.1.1.1. L1e–L7e Aksel 1:  ......................................................................................................................................  

6.18.1.1.2. L1e–L7e Aksel 2:  ......................................................................................................................................  

6.18.1.1.3. L4e Sidevognhjul:  .............................................................................................................................  

6.18.1.2. L1e–L7e Indeks for minste belastningskapasitet:  ....................................  med største belastning på hvert  

dekk:  ...................................  kg 

6.18.1.3. L1e–L7e Symbol for minste hastighetskategori som er forenlig med kjøretøyets teoretisk høyeste 

konstruksjonshastighet: ...............................................................................................................  

6.18.1.4. L1e–L7e Dekktrykk anbefalt av kjøretøyprodusenten: ..................................................................  kPa 

6.18.2.  Hjul: 

6.18.2.1. L1e–L7e Felgstørrelse(r):  ..........................................................................................................................  

6.18.2.2. L1e–L7e Brukskategorier som er forenlige med kjøretøyet:  .....................................................................  

6.18.2.3. L1e–L7e Nominell rulleomkrets:  ..............................................................................................................  
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Tillegg 13 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av et signalhorn som en komponent 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ..............................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  .........................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ............................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ......................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ...............................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ..........................................................  

0.10. L1e–L7e Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21):  ..................  

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  .....................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ..................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  .................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ......................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

6.  OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

6.1.  Signalhorn 

6.1.1. L1e–L7e Sammenfattende beskrivelse av innretningen(e) og dens/deres formål:  .....................................  

6.1.2. L1e–L7e Tegning(er) som viser plasseringen av signalhornet/signalhornene på kjøretøyet:  ....................  

6.1.4. L1e–L7e Elektrisk/pneumatisk kretsløpsskjema:  ......................................................................................  

6.1.4.1. L1e–L7e Spenning: Vekselstrøm/likestrøm(4) 

6.1.4.2. L1e–L7e Nominell spenning eller nominelt trykk:  ...................................................................................  
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Tillegg 14 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en frontrute i annet materiale enn glass som 

en komponent / separat teknisk enhet 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ..............................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  .........................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ............................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  .....................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  .................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ...............................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ..........................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  .....................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17): ..................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  .................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ......................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

6.  OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

6.5.  Ruter, vindusviskere og vindusspylere og avisings- og avduggingssystemer 

6.5.1.  Frontrute 

6.5.1.1. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Materialer:  .................................................................................................................................  

6.5.1.2. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Monteringsmåte:  ........................................................................................................................  

6.5.1.3. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Hellingsvinkel: ...........................................................................................................................  

6.5.1.4. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Tilbehør til frontruten og dets plassering, med en kort beskrivelse av eventuelle 

elektriske/elektroniske komponenter:  ........................................................................................  

6.5.1.5. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Målsatt tegning av frontruten:  ....................................................................................................  

  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/203 

 

Tillegg 15 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en vindusspylerinnretning som en 

komponent / separat teknisk enhet 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ..............................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  .........................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ............................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ......................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ...............................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ..........................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  .....................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ..................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  .................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ......................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

6.  OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

6.7.  Vindusspyler 

6.7.1. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger):  .................................................  

6.7.2. L2e, L5e, L6e, 

L7e 

Beholderens kapasitet:  ............................  l 
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Tillegg 16 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en innretning for sikt bakover som en 

komponent / separat teknisk enhet 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ..............................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ..........................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  .............................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ......................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ...............................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ...........................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  ......................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ..................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ..................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  .......................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

6.  OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

6.12.  Sikt bakover 

6.12.1.  Speil (spesifiser for hvert enkelt speil) 

6.12.1.1. L1e–L7e Tegning(er) som identifiserer speilet og viser speilets plassering på kjøretøyet:  ........................  

6.12.1.3. L1e–L7e Kort beskrivelse av elektroniske komponenter i innstillingssystemet:  .......................................  

6.12.2. L1e–L7e Andre innretninger for indirekte sikt enn speil 

6.12.2.1. L1e–L7e Beskrivelse av innretningen:  ......................................................................................................  

6.12.2.2. L1e–L7e Er det en innretning med kamera og skjerm: deteksjonsavstand (i mm), kontrast, luminansfelt, 

korreksjon for blending, visningsegenskaper (svart/hvitt eller farge(4)), bildets repetisjons-

hyppighet, skjermens luminansfelt(4):  .........................................................................................  

6.12.2.3. L1e–L7e Tilstrekkelig detaljerte tegninger til å identifisere hele innretningen, herunder monterings-

anvisning. Plasseringen av EU-typegodkjenningsmerket skal være angitt på tegningene:  .........  
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Tillegg 17 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av bilbelter som en separat teknisk enhet 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ....................................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ...............................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ..................................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger): ............................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  .......................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  .....................................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ................................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  ...........................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ........................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  .......................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ............................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

6.  OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

6.14.  Bilbelter og/eller annet sikringsutstyr 

6.14.2. L2e, L4e, 

L5e-B, L6e-

B, L7e 

Beskrivelse av en bestemt type belte der festet er plassert i seteryggen, eller som er utstyrt med en 

energiabsorberende innretning:  ........................................................................................................  
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

6.14.3. L2e, L4e, 

L5e-B, L6e-

B, L7e 

Antall og plassering av fester: ..........................................................................................................  

6.14.4. L2e, L4e, 

L5e-B, L6e-

B, L7e 

Kort beskrivelse av elektriske/elektroniske komponenter:  ...............................................................  
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Tillegg 18 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en sitteplass (sal/sete) som en komponent / 

separat teknisk enhet 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ....................................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ...............................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ..................................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ............................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ........................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  .....................................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ................................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17): ............................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ........................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  .......................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2): .............................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

6.  OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

6.16.  Sitteplasser (saler og seter) 

6.16.1. L1e–L7e Antall sitteplasser:  ............................................................................................................................  
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

6.16.1.1. L2e, L5e, 

L6e, L7e 

Plassering og innretning(8):  ...............................................................................................................  

6.16.2. L1e–L7e Sitteplassens utforming: sete/sal(4) 

6.16.3. L1e–L7e Beskrivelse og tegninger av: 

6.16.3.1. L1e–L7e Setene og deres fester:  .....................................................................................................................  

6.16.3.2. L1e–L7e Justeringssystemet:  ..........................................................................................................................  

6.16.3.3. L1e–L7e Forskyvnings- og låsesystemet:  .......................................................................................................  

6.16.3.4. L1e–L7e Sikkerhetsbeltefestene innebygd i setene:  ........................................................................................  

6.16.3.5. L1e–L7e Delene av kjøretøyet som er brukt som feste:  ..................................................................................  

6.16.4. L2e, L4e, 

L5e-B, L6e-

B, L7e 

Koordinater for eller tegning av R-punkt(er) for alle sitteplasser:  ...................................................  

6.16.4.1. L2e, L4e, 

L5e-B, L6e-

B, L7e 

Førersete:  .........................................................................................................................................  

6.16.4.2. L2e, L4e, 

L5e-B, L6e-

B, L7e 

Øvrige sitteplasser: ...........................................................................................................................  

6.16.5. L1e–L7e Utformet for torsovinkel:  .................................................................................................................  

6.16.5.1. L1e–L7e Førersete:  .........................................................................................................................................  

6.16.5.2. L1e–L7e Øvrige sitteplasser: ...........................................................................................................................  

6.16.6. L1e–L7e Setenes innstillingsmuligheter:  ........................................................................................................  

6.16.6.1. L1e–L7e Førersete:  .........................................................................................................................................  

6.16.6.2. L1e–L7e Øvrige sitteplasser: ...........................................................................................................................  
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Tillegg 19 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en tilhengerkopling som en separat teknisk 

enhet 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ....................................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ...............................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ..................................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ............................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ........................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  .....................................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ................................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17): ............................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ........................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  .......................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2): .............................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 
enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

1.  ALLMENNE KJENNETEGN VED OPPBYGGINGEN 

1.8.  Framdriftsenhetens ytelse 

1.8.1. L3e, L4e, 
L5e, L7e-A, 
L7e-B2 

Kjøretøyets fastsatte høyeste hastighet:  .................................................................................  km/t 
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

1.8.2. L1e, L2e, 
L6e, L7e-B1, 
L7e-C 

Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet(22):   km/t og giret der denne nås:  ................................  

1.8.3. L1e–L7e Største nettoeffekt for forbrenningsmotor:  ...................  kW ved  ..............  min–1 ved luft/drivstoff-
forhold:  ........................................................................  

1.8.4. L1e–L7e Største dreiemoment for forbrenningsmotor:  ...............  Nm ved  ..............  min–1 ved luft/drivstoff-
forhold:  ........................................................................  

1.8.5. L1e–L7e Største kontinuerlig nominell effekt for elektrisk motor (effekt på 15/30(4) minutter(27)):  ........  kW 
ved … min–1 

1.8.6. L1e–L7e Største kontinuerlig nominelt dreiemoment for elektrisk motor:  .............  Nm ved  ...............  min–1 

1.8.7. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet effekt for framdriftssystem(er):  ...........................  kW ved  ..................  
min–1 ved luft/drivstoff-forhold:  ..................................  

1.8.8. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet dreiemoment for framdriftssystem(er):  ................  Nm ved  ..................  
min–1 ved luft/drivstoff-forhold:  ..................................  

1.8.9. L1e–L7e Største toppeffekt for framdriftssystem(er):  .................  kW ved  ..............  min–1 ved luft/drivstoff-
forhold:  ........................................................................  

2.  MASSER OG DIMENSJONER 

  (i kg og mm), se eventuelle tegninger 

7.  OPPLYSNINGER OM KJØRETØYETS OPPBYGGING 

7.1.  Koplinger og fester 

7.1.1. L1e–L7e Kjøretøy i gruppe L utstyrt med en kopling: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

7.1.2. L1e–L7e Retningslinjer og opplysninger i forbrukernes brukerveiledning på alle EU-språk om hvilken 
virkning det har på kjøreegenskapene til et kjøretøy i gruppe L dersom det kjøres med en 
tilhenger: ja/nei(4) 

7.1.3. L1e–L7e For en kopling som er godkjent som en separat teknisk enhet: monterings- og bruksanvisninger i 
dokumentasjonen: ja/nei(4) 

7.1.4. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger som viser koplingenes plassering og konstruksjon:  ..........................  

7.1.5. L1e–L7e Instruksjoner for hvordan koplingstypen skal festes til kjøretøyet, og fotografier eller tegninger av 
festepunktene på kjøretøyet som angitt av produsenten. Tilleggsopplysninger dersom bruken av 
koplingstypen er begrenset til visse varianter eller versjoner av kjøretøytypen:  ..............................  

7.1.6. L1e–L7e Festepunkter for en tilleggskopling og/eller sikkerhetsvaier (eventuelt med tegninger og 
fotografier): ja/nei(4) 
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Tillegg 20 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av sikringsinnretninger mot uvedkommendes 

bruk som en separat teknisk enhet 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ....................................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ...............................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ..................................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ............................................................  

0.9.  Produsentens selskapsnavn og adresse: 

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  .....................................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ................................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L1e–L7e Type(17): ............................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ........................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  .......................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2): .............................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 
enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

7.  OPPLYSNINGER OM KJØRETØYETS OPPBYGGING 

7.2.  Sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk 

7.2.1.  Sikringsinnretning 

7.2.1.1. L1e–L7e Sammenfattende beskrivelse av sikringsinnretningen(e):  ................................................................  
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

7.2.2.  Startsperre 

7.2.2.1. L1e–L7e Teknisk beskrivelse av startsperren og tiltak mot utilsiktet aktivering: ............................................  

7.2.3.  Alarmsystem 

7.2.3.1. L1e–L7e Beskrivelse av alarmsystemet og de delene av kjøretøyet som berøres av monteringen:  .................  

7.2.3.2. L1e–L7e Liste over hovedkomponentene i alarmsystemet:  ............................................................................  

  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/215 

 

Tillegg 21 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av fastholdingsinnretninger for passasjerer 

som en separat teknisk enhet 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ....................................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ...............................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ..................................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ............................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ........................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  .....................................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ................................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21):  ........................  

0.10.1. L1e–L7e Type(17): ............................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ........................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  .......................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2): .............................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 
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Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

7.  OPPLYSNINGER OM KJØRETØYETS OPPBYGGING 

7.7.  Fastholdingsinnretninger og fotstøtter for passasjerer 

7.7.1.  Fastholdingsinnretninger 

7.7.1.1. L1e–L7e Konfigurasjon: rem og/eller håndtak(4) 

7.7.1.2. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger som viser plassering og konstruksjon:  ..............................................  
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Tillegg 22 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av fotstøtter som en separat teknisk enhet 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L1e–L7e Merke(r) (produsentens firma):  ..................................................................................................  

0.8. L1e–L7e Type:  ..............................................................................................................................................  

0.8.1. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .................................................................................................  

0.8.2. L1e–L7e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  .................................................................................  

0.8.3. L1e–L7e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ..........................................................  

0.9. L1e–L7e Produsentens selskapsnavn og adresse:  ......................................................................................  

0.9.1. L1e–L7e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ...................................................................  

0.9.2. L1e–L7e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ...............................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21):  .......................  

0.10.1. L1e–L7e Type(17):  ..........................................................................................................................................  

0.10.2. L1e–L7e Variant(17):  ......................................................................................................................................  

0.10.3. L1e–L7e Versjon(17):  ......................................................................................................................................  

0.10.4. L1e–L7e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .................................................................................................  

0.10.5. L1e–L7e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ...........................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L1e–L7e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

7.7.  Fastholdingsinnretninger og fotstøtter for passasjerer 

7.7.2.  Fotstøtter 

7.7.2.2. L1e–L7e Fotografier og/eller tegninger som viser plassering og konstruksjon:  ............................................  

  



Nr. 17/218 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

Tillegg 23 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av en sidevogn som en separat teknisk enhet 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

B.  Alminnelige opplysninger om systemer, komponenter eller separate tekniske enheter 

0.7. L4e Merke(r) (produsentens firma):  ..................................................................................................  

0.8. L4e Type:  ..............................................................................................................................................  

0.8.1. L4e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .................................................................................................  

0.8.2. L4e Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:  ................................................................................  

0.8.3. L4e Typegodkjenning(er) utstedt (dato, dersom den foreligger):  ..........................................................  

0.9.  Produsentens selskapsnavn og adresse:  ......................................................................................  

0.9.1. L4e Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ...................................................................  

0.9.2. L4e Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ..............................................................  

0.10.  Kjøretøy(er) som systemet / den separate tekniske enheten er beregnet på(21): 

0.10.1. L4e Type(17):  ..........................................................................................................................................  

0.10.2. L4e Variant(17):  ......................................................................................................................................  

0.10.3. L4e Versjon(17):  .....................................................................................................................................  

0.10.4. L4e Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .................................................................................................  

0.10.5. L4e Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ...........................................................  

C.  Alminnelige opplysninger om kjøretøyet, systemer, komponenter eller separate tekniske 

enheter 

0.12.  Produksjonssamsvar 

0.12.1. L4e Beskrivelse av overordnede styringssystemer for kvalitetssikring. 

1.  ALLMENNE KJENNETEGN VED OPPBYGGINGEN 

1.8.  Framdriftsenhetens ytelse 

1.8.1. L3e, L4e, L5e, 

L7e-A, L7e-B2 

Kjøretøyets fastsatte høyeste hastighet: ........  km/t 
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1.8.2. L1e, L2e, L6e, 
L7e-B1, L7e-C 

Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet(22):   km/t og giret der denne nås:  ..............................  

1.8.3. L1e–L7e Største nettoeffekt for forbrenningsmotor:  ..............  kW ved  ..........  min–1 ved luft/drivstoff-
forhold:  ....................................................................  

1.8.4. L1e–L7e Største dreiemoment for forbrenningsmotor:  ..........  Nm ved  ..........  min–1 ved luft/drivstoff-
forhold:  ....................................................................  

1.8.5. L1e–L7e Største kontinuerlig nominell effekt for elektrisk motor (effekt på 15/30(4) minutter(27)):  ..............  kW ved  min–1 

1.8.6. L1e–L7e Største kontinuerlig nominelt dreiemoment for elektrisk motor:  .................  Nm ved  ..........  min–1 

1.8.7. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet effekt for framdriftssystem(er):  ..............  kW ved  ...........  min–1 ved 
luft/drivstoff-forhold:  

1.8.8. L1e–L7e Største kontinuerlig samlet dreiemoment for framdriftssystem(er):  ...........  Nm ved  ..........  min–1 
ved luft/drivstoff-forhold:  ..........................................................................  

1.8.9. L1e–L7e Største toppeffekt for framdriftssystem(er):  ............  kW ved  ..........  min–1 ved luft/drivstoff-
forhold:  ....................................................................  

2.  MASSER OG DIMENSJONER 

  (i kg og mm), se eventuelle tegninger 

2.1  Intervall for kjøretøyets masse (samlet) 

2.1.1. L4e Masse i driftsferdig stand:  ...........  kg 

2.1.1.1. L4e Fordeling av masse i driftsferdig stand mellom akslene:  .................  kg 

2.1.2. L4e Faktisk masse:  .............  kg 

2.1.2.1. L4e Fordeling av faktisk masse mellom akslene:  ...................  kg 

2.1.3. L4e Største teknisk tillatte totalmasse:  .................................  kg 

2.1.3.1. L1e–L7e Største teknisk tillatte masse på foraksel:  .....................................  kg 

2.1.3.2. L1e–L7e Største teknisk tillatte masse på bakaksel:  .................................  kg 

2.1.3.3. L4e Største teknisk tillatte masse på sidevognens aksel:  .......................  kg 

2.1.4. L4e Største bakkestartevne ved største teknisk tillatte masse angitt av produsenten:   % helling 
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2.1.5. L4e Største nyttelastmasse angitt av produsenten:  ....................... kg 

2.1.8. L4e Tilleggsutstyrets masse:  ................................  kg 

2.2.  Intervall for kjøretøydimensjoner (samlet) 

2.2.1. L4e Lengde:  ...............  mm 

2.2.2. L4e Bredde:  ...............  mm 

2.2.3. L4e Høyde:  .................  mm 

2.2.4. L4e Akselavstand:  ..........  mm Sidevognens akselavstand(28):  .  mm 

2.2.5.  Sporvidde 

2.2.5.1. L4e dersom 

kjøretøyet har 

tvillinghjul 

Sporvidde foran:  ..................  mm. 

2.2.5.2. L4e dersom 

kjøretøyet har 

tvillinghjul 

Sporvidde bak:  ...................  mm. 

2.2.5.3. L4e Sporvidde for sidevogn:  ..........  mm. 

6.  OPPLYSNINGER OM FUNKSJONSSIKKERHET 

6.2.  Bremsing, herunder blokkeringsfrie og kombinerte bremseanlegg 

6.2.1. L4e Bremsenes egenskaper med nærmere opplysninger og tegninger av trommel- eller skivebremser, 

bremseskivenes/bremseklossenes og/eller bremsebeleggenes merke og type, effektive 

bremsearealer, tromlenes, skoenes eller skivenes radius, trommelmasse, justeringsinnretninger, 

aktuelle deler av akselen/akslene og fjæringen, spaker og pedaler(4):  ............................................  

6.2.2. L4e Funksjonsdiagram over eller beskrivelse og/eller tegning av bremseanlegget med nærmere 

opplysninger og tegninger av kraftoverføringen og betjeningsinnretningene samt en kort 

beskrivelse av elektriske og/eller elektroniske komponenter i bremseanlegget(4):  ..........................  

6.2.2.1. L4e Bremser foran, bak og på sidevogn, skive og/eller trommel(4):  ......................................................  

6.2.2.2. L4e Parkeringsbremseanlegg:  ...............................................................................................................  

6.2.2.3. L4e Eventuelle andre bremseanlegg:  .....................................................................................................  

6.2.4. L4e Blokkeringsfritt/kombinert bremseanlegg 
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6.2.4.1. L4e Blokkeringsfritt bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

6.2.4.2. L4e Kombinert bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

6.2.4.3. L4e Blokkeringsfritt og kombinert bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(4) 

6.2.4.4. L4e Skjematisk(e) tegning(er):  ..............................................................................................................  

6.2.5. L4e Hydraulikktank(er):  ........................................................................................................................  

6.2.6. L4e Bremseanleggets/bremseanleggenes særlige egenskaper:  .............................................................  

6.2.6.1. L4e Bremsesko og/eller bremseklosser(4):  .............................................................................................  

6.2.6.2. L4e Belegg og/eller klosser (angi merke, type, materialbetegnelse eller identifikasjonsmerke):  ..........  

6.2.6.3. L4e Bremsespaker og/eller bremsepedaler(4):  ........................................................................................  

6.2.6.4. L4e Tegning og beskrivelse av eventuelle andre innretninger:  .............................................................  

6.5.  Ruter, vindusviskere og vindusspylere og avisings- og avduggingssystemer 

6.5.1.  Frontrute 

6.5.1.1. L4e Materialer:  ......................................................................................................................................  

6.5.1.2. L4e Monteringsmåte:  ............................................................................................................................  

6.5.1.3. L4e Hellingsvinkel:  ...............................................................................................................................  

6.5.1.4. L4e Tilbehør til frontruten og dets plassering, med en kort beskrivelse av eventuelle 
elektriske/elektroniske komponenter:  .............................................................................................  

6.5.1.5. L4e Målsatt tegning av frontruten:  ........................................................................................................  

6.11.  Montering av lys- og lyssignalinnretninger, herunder automatisk tenning og slukking av lys 

6.11.1. L4e Liste over alle innretninger (med opplysninger om antall, merke(r), type, typegodkjennings-
merke(r) for komponent(er), største lysstyrke for lykter for fjernlys, farge, tilhørende 
kontrollinnretning):  ........................................................................................................................  

6.11.2. L4e Diagram som viser lys- og lyssignalinnretningenes plassering:  .....................................................  

6.11.3. L4e Lykter for nødsignallys:  .................................................................................................................  



Nr. 17/222 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

Nummer (Under)grupper Nærmere opplysninger 

6.11.4. L4e Kort beskrivelse av elektriske og/eller elektroniske komponenter i lys- og lyssignalanlegget:  ......  

6.11.5. L4e For hver lykt og refleksinnretning skal følgende opplysninger angis (skriftlig eller ved diagram): 

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

6.11.5.1. L4e Tegning som viser lysflatens størrelse:  ..........................................................................................  

6.11.5.2. L4e Metode brukt for å bestemme den synlige overflaten i samsvar med nr. 2.10 i UN-ECE-

reglement nr. 48 (EUT L 323 av 6.12.2011, s. 46):  ........................................................................  

6.11.5.3. L4e Referanseakse og referansesentrum:  ..............................................................................................  

6.11.5.4. L4e Virkemåte for tildekkbare lykter:  ...................................................................................................  

6.11.6. L4e Beskrivelse/tegning av innstillingsinnretningen for frontlyktene og hvilken type det er (f.eks. 

automatisk, manuell trinnvis, trinnløs)(4):  ......................................................................................  

6.11.6.1. L4e Betjeningsinnretning:  .....................................................................................................................  

6.11.6.2. L4e Referansemerker:  ...........................................................................................................................  

6.11.6.3. L4e Merker som angir kjøretøyets belastningsnivå:  ..............................................................................  

6.12.  Sikt bakover 

6.12.1.  Speil (spesifiser for hvert enkelt speil) 

6.12.1.1. L4e Tegning(er) som identifiserer speilet og viser speilets plassering på kjøretøyet:  ...........................  

6.12.1.2. L4e Opplysninger om festemetode, herunder den delen av kjøretøyet som speilet er festet til:  ............  

6.12.1.3. L4e Kort beskrivelse av elektroniske komponenter i innstillingssystemet:  ...........................................  

6.12.2. L4e Andre innretninger for indirekte sikt enn speil 

6.12.2.1. L4e Beskrivelse av innretningen:  ..........................................................................................................  

6.12.2.2. L4e Er det en innretning med kamera og skjerm: deteksjonsavstand (i mm), kontrast, luminansfelt, 

korreksjon for blending, visningsegenskaper (svart/hvitt eller farge(4)), bildets repetisjons-

hyppighet, skjermens luminansfelt(4):  .............................................................................................  

6.12.2.3. L4e Tilstrekkelig detaljerte tegninger til å identifisere hele innretningen, herunder monterings-

anvisning. Plasseringen av EU-typegodkjenningsmerket skal være angitt på tegningene:  .............  
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6.14.  Bilbelter og/eller annet sikringsutstyr 

6.14.1. L4e Antall og plassering av bilbelter og sikringsutstyr og setene der de kan brukes, fylles ut i tabellen 

nedenfor: 

(L = venstre side, R = høyre side, C = midten) 

  Bilbeltenes plassering og tilhørende opplysninger 

   

Fullstendig EU-

typegodkjennings-

merke 

Eventuell variant 
Høydejusteringsinnretning for 

belte (ja/nei/ekstrautstyr) 

Første seterad  C    

L = venstre, C = midten, R = høyre 
 

6.14.2. L4e Beskrivelse av en bestemt type belte der festet er plassert i seteryggen, eller som er utstyrt med 

en energiabsorberende innretning:  .................................................................................................  

6.14.3. L4e Antall og plassering av fester:  ........................................................................................................  

6.14.4. L4e Kort beskrivelse av elektriske/elektroniske komponenter:  .............................................................  

6.15. L4e Bilbeltefester 

6.15.1. L4e Fotografier og/eller tegninger av karosseriet som viser festenes faktiske plassering og 

dimensjoner, og som samtidig angir R-punktet:  .............................................................................  

6.15.2. L4e Tegninger av festene og de delene av kjøretøyet som de er festet til (med opplysning om hvilke 

materialer som er brukt):  ................................................................................................................  

6.15.3. L4e Typebetegnelse for belter(14) som er godkjent til montering i kjøretøyets fester:  ...........................  

  Bilbeltefestenes plassering og tilhørende opplysninger 

 Festets plassering 

Kjøretøykonstr

uksjon 
Seteramme 

Midtre sete 

 

Nedre fester 

Øvre fester 

 høyre venstre   

 

6.15.4. L4e Typegodkjenningsmerke for hver plassering:  ................................................................................  

6.15.5. L4e Spesialutstyr (f.eks. justering av setehøyden, tilleggsstrammer osv.):  ...........................................  

6.15.6. L4e Fotografier og/eller tegninger av karosseriet som viser festenes faktiske plassering og 

dimensjoner, og som samtidig angir R-punktet:  .............................................................................  
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6.15.7. L4e Merknad:  ........................................................................................................................................  

6.16.  Sitteplasser (saler og seter) 

6.16.1. L4e Antall sitteplasser:  ..........................................................................................................................  

6.16.1.1. L4e Plassering og innretning(8):  .............................................................................................................  

6.16.2. L4e Sitteplassens utforming: sete/sal(4) 

6.16.3. L4e Beskrivelse og tegninger av:  ..........................................................................................................  

6.16.3.1. L4e Setene og deres fester:  ....................................................................................................................  

6.16.3.2. L4e Justeringssystemet:  .........................................................................................................................  

6.16.3.3. L4e Forskyvnings- og låsesystemet:  .....................................................................................................  

6.16.3.4. L4e Sikkerhetsbeltefestene innebygd i setene:  ......................................................................................  

6.16.3.5. L4e Delene av kjøretøyet som er brukt som feste:  ................................................................................  

6.16.4. L4e Koordinater for eller tegning av R-punkt(er) for alle sitteplasser: ..................................................  

6.16.4.1. L4e Førersete:  .......................................................................................................................................  

6.16.4.2. L4e Øvrige sitteplasser:  .........................................................................................................................  

6.16.5. L4e Utformet for torsovinkel:  ...............................................................................................................  

6.16.6. L4e Setenes innstillingsmuligheter:  ......................................................................................................  

6.16.6.1. L4e Førersete:  .......................................................................................................................................  

6.16.6.2. L4e Øvrige sitteplasser:  .........................................................................................................................  

6.17.  Styrbarhet, kurveegenskaper og svingegenskaper 

6.17.1. L4e Skjematisk diagram over styrende aksel/aksler som viser styringsgeometrien:  .............................  

6.17.2.  Kraftoverføring og betjeningsinnretning for styring 

6.17.2.1. L4e Konfigurasjon av overføringsinnretning (spesifiseres for for- og bakhjul):  ...................................  

6.17.2.2. L4e Overføring til hjulene (også ikke-mekanisk; spesifiseres for for- og bakhjul):  ..............................  

6.17.2.2.1. L4e Kort beskrivelse av de elektriske/elektroniske komponentene:  ......................................................  

6.17.2.3. L4e Diagram over overføringsinnretningen:  .........................................................................................  
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6.17.2.4. L4e Skjematisk(e) diagram(mer) over betjeningsinnretning(er) for styring:  .........................................  

6.17.2.5. L4e Innstillingsmuligheter og innstillingsmåte for betjeningsinnretningen(e) for styring:  ...................  

6.17.2.6. L4e Hjelpekraft:  ....................................................................................................................................  

6.17.3.  Hjulenes største svingvinkel 

6.17.3.1. L4e Til høyre:  ......................  grader; antall rattomdreininger (eller tilsvarende data): 

6.17.3.2. L4e Til venstre:  ................  grader; antall rattomdreininger (eller tilsvarende data): 

6.18.  Dekk-/hjulkombinasjon 

6.18.1.  Dekk: 

6.18.1.1.  Dimensjonsbetegnelse 

6.18.1.1.1. L4e Aksel 1:  ..........................................................................................................................................  

6.18.1.1.2. L4e Aksel 2:  ..........................................................................................................................................  

6.18.1.1.3. L4e Sidevognhjul:  .................................................................................................................................  

6.18.1.2. L4e Indeks for minste belastningskapasitet:  ......  med største belastning på hvert dekk:  ................  kg 

6.18.1.3. L4e Symbol for minste hastighetskategori som er forenlig med kjøretøyets teoretisk høyeste 

konstruksjonshastighet:  ..................................................................................................................  

6.18.1.4. L4e Dekktrykk anbefalt av kjøretøyprodusenten:  ............................................  kPa 

6.18.2.  Hjul: 

6.18.2.1. L4e Felgstørrelse(r):  ..............................................................................................................................  

6.18.2.2. L4e Brukskategorier som er forenlige med kjøretøyet:  .........................................................................  

6.18.2.3. L4e Nominell rulleomkrets:  ..................................................................................................................  

6.20.  Vern av passasjerer, herunder innvendig utstyr og kjøretøyets dører 

6.20.3.  Innvendig vern av fører og passasjerer 

6.20.3.1. L4e Fotografier, tegninger og/eller en tegning i uttrekksperspektiv av det innvendige utstyret, som 

viser kupeens deler og materialene som er brukt (med unntak av innvendige speil, 

betjeningsinnretningenes plassering, seter og setenes bakside), tak og tak som kan åpnes, samt 

ryggstøtte:  ......................................................................................................................................  

6.20.4.  Hodestøtter 

6.20.4.1. L4e Hodestøtte(r): integrert/avtakbar/separat(4) 
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6.20.4.2. L4e Detaljert beskrivelse av hodestøtten, med angivelse av hvilket materiale som er brukt til 

polstring, og eventuell plassering av og spesifikasjoner for bøyler og festebeslag for setetypen 

det søkes om godkjenning av:  ........................................................................................................  

6.20.4.3. L4e Ved separat hodestøtte 

6.20.4.3.1. L4e Detaljert beskrivelse av den delen av kjøretøyets konstruksjon som hodestøtten skal festes til:  ....  

6.20.4.3.2. L4e Måltegninger av de viktige delene av konstruksjonen og hodestøtten:  ..........................................  

7.  OPPLYSNINGER OM KJØRETØYETS OPPBYGGING 

7.4.  Utvendige utstikkende deler 

7.4.1. L4e Generell utforming (tegninger eller fotografier, om nødvendig vedlagt opplysninger om 

dimensjoner og/eller en beskrivelse) som viser plasseringen av vedlagte utsnitt og riss av alle 

deler av den utvendige overflaten som kan anses som utstikkende deler, f.eks. og dersom det er 

relevant: støtfangere, gulvlinje, dør- og vindusstolper, luftinntaksgriller, radiatorgrill, 

vindusviskere, takrenner, håndtak, glideskinner, klaffer, dørhengsler og -låser, kroker, ringer, 

vinsjer, pynteutstyr, merker, emblemer, utsparinger og andre utvendige deler som kan anses som 

farlige (f.eks. belysningsutstyr):  .....................................................................................................  

7.7.  Fastholdingsinnretninger og fotstøtter for passasjerer 

7.7.1.  Fastholdingsinnretninger 

7.7.1.1. L4e Konfigurasjon: rem og/eller håndtak(4) 

7.7.2.  Fotstøtter 

7.7.2.2. L4e Fotografier og/eller tegninger som viser plassering og konstruksjon:  ............................................  
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Produsentens erklæring for kjøretøyer der ytelsesnivået kan konverteres fra undergruppe (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-

A3 og omvendt 

Produsentens erklæring om konvertering av motorsykkelens egenskaper fra undergruppe (L3e/L4e)-A2 til 

(L3e/L4e)-A3 og omvendt 

En behørig utfylt versjon av denne erklæringen skal ligge i opplysningsmappen. 

 

Undertegnede: [ ..................................................................................................................................  (fullt navn og stilling)] 

0.4. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ........................................................................................................................  

0.4.2. Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant(0):  ..................................................................................  

 

erklærer at: 

motorsykkelen (L3e/L4e)-A2 eller (L3e/L4e)-A3(1): 

 

0.1. Merke (produsentens firma):  .....................................................................................................................................  

0.2. Type(5):  .....................................................................................................................................................................  

0.2.1. Variant(er)(5):  ............................................................................................................................................................  

0.2.2. Versjon(er)(5):  ...........................................................................................................................................................  

0.2.3. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ............................................................................................................................  

0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(6):  .....................................................................................  

3.2.2.1. Programvareidentifikasjonsnummer/-numre for PCU/ECU(1):  .  og kalibreringskontrollnummer/-numre:  ..............  

 

er teknisk egnet til å bli konvertert til kjøretøyet i undergruppe (L3e/L4e)-A2 eller (L3e/L4e)-A3(1) som er beskrevet nedenfor: 

 

0.2. Type(5):  .....................................................................................................................................................................  

0.2.1. Variant(er)(5):  ............................................................................................................................................................  

0.2.2. Versjon(er)(5):  ...........................................................................................................................................................  

0.2.3. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ............................................................................................................................  

0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(6):  .....................................................................................  

1. Eventuelt typegodkjenningsnummer:  ........................................................................................................................  

1.1. Typegodkjenning utstedt (dato, dersom den foreligger): ...........................................................................................  

3.2.2.1. Programvareidentifikasjonsnummer/-numre for PCU/ECU(1):  ..  og kalibreringskontrollnummer/-numre:  .............  
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Med følgende tekniske egenskaper: 

Allmenne kjennetegn ved oppbyggingen 

1.8. Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet:   km/t 

1.9. Største nettoeffekt:  .....................  kW (ved  .............  min–1)(1) 

1.10. Forhold mellom største nettoeffekt og kjøretøyets masse i driftsferdig stand:  .  kW/kg 

Miljøprestasjon 

4.0.2. Forhold ved måling av lydnivå(2)(3):  ........................................................................................................................  

4.0.2.1. Stillestående:  ..............  dB(A) ved motorturtall:  ................  min–1 

4.0.2.2. Under kjøring:  .........  dB(A) 

8.7.3. Forhold ved måling av eksosutslipp(2)(4):  .................................................................................................................  

8.7.3.1. Type I-prøving: eksosutslipp etter kaldstart, medregnet forringelsesfaktoren: 

CO:  ......................  mg/km 

THC:  ..................  mg/km 

NMHC:  ..............  mg/km(0) 

NOx:  ...................  mg/km 

HC + NOx:  .........  mg/km(0) 

PM:  ....................  mg/km(0) 

8.7.3.2. Type II-prøving: eksosutslipp ved (økt) tomgangsturtall og fri akselerasjon: 

HC:  ..............  ppm ved normalt tomgangsturtall og:  ..............................  ppm ved forhøyet tomgangsturtall 

CO:  ..............  volumprosent ved normalt tomgangsturtall og:  ...................................  volumprosent ved forhøyet 

tomgangsturtall 

8.7.3.2.1. Røyk (korrigert verdi for absorpsjonsfaktor):  .........  m–1 

Energieffektivitet 

8.7.4. CO2-utslipp(0):  ............................................  g/km 

8.7.5. Drivstofforbruk(0):  ......................................  l/kg(1)/100 km 

8.7.6. Energiforbruk(0):  .........................................  Wh/km 

8.7.7. Elektrisk rekkevidde(0):  ..............................  km 

ved å endre følgende komponenter, deler, programvare osv.:  ............................................................................................  

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

Sted:  ............................   Dato:  ..........................  

Underskrift:  ......................   Navn og stilling i foretaket:  .....................................  

  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/229 

 

  

Forklarende merknader til tillegg 24: 

(Fotnoter og forklaringer skal ikke føres opp i produsenterklæringen) 

(0) Stryk dersom det ikke passer. 

(1) Stryk det som ikke passer (det kreves ingen stryking når flere enn én post er gjeldende). 

(2) Nummer på delegert kommisjonsforordning og siste delegerte kommisjonsforordning om endring som får anvendelse på 

typegodkjenningen. Dersom det gjelder en delegert kommisjonsforordning som gjennomføres i flere stadier, angis også 

gjennomføringsstadiet og/eller koden. Angi alternativt nummeret på gjeldende UN-ECE-reglement. 

(3) Avrundet til nærmeste hele tall. 

(4) Avrundet til nærmeste tusendel for g/km og g/min, til nærmeste tidel for prosent og til nærmeste hundredel for volumprosent. 

(5) Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som fastsatt i nr. 2.3 i del B i 

vedlegg I. 

(6) Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i og vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013 skal angis, f.eks. «L3e-A2» for en 

motorsykkel med mellomstor ytelse. 
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Tillegg 25 

Produsentens erklæring om tiltak for å forhindre ulovlige inngrep i framdriftssystemet 

1. Kjøretøyprodusentens erklæring om tiltak for å forhindre ulovlige inngrep i framdriftssystemet: 

— om å ikke markedsføre utskiftbare komponenter som kan muliggjøre en økning av framdriftsenhetens ytelse som 

overstiger nivåene som gjelder for den relevante (under)gruppen, 

— om at modifikasjoner som produsenten legger til rette for, ikke skal øke ytelsen til framdriftsenheten i kjøretøyet, 

— om modifikasjoner av og utskiftbarhet for deler og komponenter. 

 

Produsentens erklæring om å ikke markedsføre utskiftbare komponenter som kan muliggjøre en økning av 

framdriftsenhetens ytelse som overstiger nivåene som gjelder for den relevante (under)gruppen 

En behørig utfylt versjon av denne erklæringen skal ligge i opplysningsmappen. 

 

Undertegnede: [… (fullt navn og stilling)] 

0.4. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ..........................................................................................................................  

0.4.2. Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant(0):  .....................................................................................  

 

erklærer med dette at produsenten: 

for kjøretøyer i gruppe L1e / L2e, (L3e/L4e)-A1 / (L3e/L4e)-A2 / L6e / L7e(1): 

 

0.1 Merke (produsentens firma):  ..........................................................................................................................................  

0.2. Type(4):  ...........................................................................................................................................................................  

0.2.1. Variant(er)(4):  .................................................................................................................................................................  

0.2.2. Versjon(er)(4):  .................................................................................................................................................................  

0.2.3 Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ..................................................................................................................................  

0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(5): ...........................................................................................  
 

ikke vil markedsføre utskiftbare komponenter som kan muliggjøre en økning av framdriftsenhetens ytelse som 

overstiger nivåene som gjelder for den relevante (under)gruppen, 

og at 

modifikasjoner som produsenten legger til rette for, og som har følgende kjennetegn: 

a) gnistdannelsen i tenningssystemet, dersom det er relevant, 

b) drivstofftilførselssystemet, 

c) luftinntakssystemet, herunder luftfilter/-filtre (modifikasjon eller fjerning), 

d) konfigurasjonen av framdriftsbatterier eller elektriske kraft til de(n) elektriske motoren(e), dersom det er relevant, 

e) drivlinjen, 

f) og styreenheten(e) som styrer framdriftsenhetens ytelse i framdriftssystemet, 
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skal oppfylle kravene i nr. 2.6 i vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014. 

For kjøretøyer i gruppe L3e-A2/L4e-A2/L7e(1) 

erklærer produsenten at: 

modifikasjoner av og utskiftbarheten til: 

a) gnistdannelsen i tenningssystemet, dersom det er relevant, 

b) drivstofftilførselssystemet, 

c) luftinntakssystemet, herunder luftfilter/-filtre (modifikasjon eller fjerning), 

d) drivlinjen, 

e) styreenheten(e) for framdriftsenhetens ytelse i framdriftssystemet, 

f) fjerning av komponenter (mekaniske, elektriske, strukturelle osv.) som begrenser full motorbelastning og fører til 

endring av framdriftsenhetens ytelse som godkjent i samsvar med del A i vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013, 

skal oppfylle kravene i nr. 5.2 i vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014. 

Sted:  ..........................   Dato:  .......................  

Underskrift:  ........................   Navn og stilling i foretaket:  .........................................  

Framdriftsenhetens ytelse 

  

Forklarende merknader til tillegg 25 

(Fotnoter og forklaringer skal ikke føres opp i produsenterklæringen) 

(0) Stryk dersom det ikke passer. 

(1) Stryk det som ikke passer (det kreves ingen stryking når flere enn én post er gjeldende). 

(2) Bare for motorsykler i gruppe L3e-A2 eller L4e-A2. 

(3) Bare for motorsykler i gruppe L7e. 

(4) Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som fastsatt i nr. 2.3 i del B i 

vedlegg I. 

(5) Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i og vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013 skal angis, f.eks. «L3e-A1E» for en 

enduromotorsykkel med lav ytelse. 

Forklarende merknader til vedlegg I 

(1) For forbrenningsmotorer. 

(2) Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i og vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013 skal angis, f.eks. «L3e-A1E» for en 

enduromotorsykkel med lav ytelse. 

(3) Stryk dersom det ikke passer. 

(4) Stryk det som ikke passer (det kreves ingen stryking når flere enn én post er gjeldende). 

(5) Angi konfigurasjonen ved hjelp av følgende koder:  
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— R: høyre side av kjøretøyet 

— L: venstre side av kjøretøyet 

— F: foran på kjøretøyet 

— RE: bak på kjøretøyet 

Eksempel på et kjøretøy med to dører på venstre side og én dør på høyre side: 

2L, 1R 

(6) Verdien beregnes med π = 3,1416 og avrundes til nærmeste cm3. 

(7) Angi toleranse. 

(8) Angi plasseringen ved hjelp av følgende koder: 

— rx: rad nummer 

— R: høyre side av kjøretøyet 

— C: midten av kjøretøyet 

— L: venstre side av kjøretøyet 

Eksempel på et kjøretøy med en første rad med to sitteplasser foran, én til høyre og én til venstre, og en rad nummer to med én sitteplass 

bak på midten: 

r1: 1R,1L r2: 1C 

(9) Angi drivstofftypen ved hjelp av følgende koder: 

— P: bensin 

— B5: diesel 

— M: blanding 

— LPG: flytende petroleumsgass 

— NG: naturgass 

— BM: biometan 

— E5: bensin E5 

— E10: bensin E10 

— E85: etanol E85 

— BD: biodiesel 

— H2: hydrogen 

— H2NG: blanding av hydrogen og naturgass 

— A: trykkluft 

— O: annet. 

Merk: kjøretøyene kan gå på både bensin og gassformig drivstoff, men dersom bensinsystemet er beregnet bare på nødssituasjoner eller 

ved start og bensintanken ikke kan inneholde mer enn fem liter bensin, skal slike kjøretøyer i prøvingen anses som kjøretøyer som kan gå 

bare på gassformig drivstoff.  
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(10) Kjøretøyer i gruppe L som er utstyrt med OBD i henhold til artikkel 21 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

(11) Standard ISO 612:1978 — Road vehicles — dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions. 

(12) Verdien avrundes til nærmeste tidels millimeter. 

(13) De spesifiserte opplysningene gis for alle foreslåtte varianter. 

(14) «A» for et trepunktsbelte 

«B» for et hoftebelte 

«S» for en særskilt beltetype (gi i så fall spesifikke opplysninger om hvilken type under merknaden i nr. 6.15.7) 

«Ar», «Br» eller «Sr» for et belte med strammer 

«Are», «Bre» eller «Sre» for et belte med strammer og en energiabsorberende innretning ved minst ett feste. 

(15) Angi midtpunktet for understellsnummeret / det lovfestede produsentmerket ved hjelp av følgende koder: 

— R: høyre side av kjøretøyet 

— C: midten av kjøretøyet 

— L: venstre side av kjøretøyet 

— x: horisontal avstand (i mm) fra fremste aksel (med et minustegn («–») foran dersom det er plassert foran forakselen) 

— y: horisontal avstand (i mm) fra kjøretøyets midtlinje i lengderetningen 

— z: avstand (i mm) fra bakken 

— (r/o): deler som må fjernes eller åpnes for å få tilgang til merket. 

Eksempel på et understellsnummer plassert på høyre side av en motorsykkels styrehode 500 mm bak forakselen, 30 mm fra senterlinjen og 

1 100 mm over bakken: 

R, x 500, y 30, z 1 100 

Eksempel på et lovfestet produsentmerke plassert på en firehjuls motorsykkel på høyre side av kjøretøyet, 100 mm foran forakselen, 

950 mm fra kjøretøyets midtlinje i lengderetningen, 700 mm over bakken og under panseret: 

R, x –100, y 950, z 700 (r/o) 

(16) Tilføy euronivånummeret og det tegnet som svarer til de anvendte bestemmelsene om typegodkjenning. 

(17) Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som fastsatt i nr. 2.3 i del B i dette 

vedlegget. Matrisen i nr. 2.3 i del B i dette vedlegget kan brukes til å identifisere variant og versjoner. 

(18) Ved etappevis typegodkjenning gis disse opplysningene for hver etappe. 

(19) Disse opplysningene gis for hver komponent og tekniske enhet som er montert på kjøretøyet eller i systemet. 

(20) Disse opplysningene gis for hver forbrenningsmotor, hver elektriske motor og hvert hybridsystem. 

(21) Disse opplysningene gis for hver kjøretøytype. 

(22) For tråsykler angis høyeste hastighet som den elektriske motoren bidrar til å oppnå.  
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 (23) Aksler med tvillinghjul/drivhjul: 

F: foran 

R: bak 

C: midten (for kjøretøyer med sidevogn) 

F og R: foran og bak 

Eksempler: 

— tvillinghjul: F (tvillinghjul foran for et kjøretøy i undergruppe L5e-A) 

— drivaksler: R (drivaksel bak for en L3e-A1-motorsykkel) 

(24) Angi girtype ved hjelp av følgende koder: 

— M: manuell 

— A: automatisk 

— C: CVT 

— O: annet 

— W: hjulnavmotor 

(25) For elektriske hybridkjøretøyer med ekstern lading skal verdiene for «vektet, blandet kjøring» angis for CO2, drivstofforbruk og forbruk av 

elektrisk energi. 

(26) Angi sylindrenes plassering ved hjelp av følgende koder: 

— LI: på linje 

— V: i V-form 

— O: boksermotor 

— S: énsylindret motor 

R: rotasjonsmotor 

(27) Dersom kjøretøyet har flere enn én elektrisk motor, angis summen for alle motorer. 

(28) Angi avstanden i lengderetningen mellom forakselen og sidevognens aksel. 

(29) Bare for motorer med kompresjonstenning. 

 _____   
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VEDLEGG II 

Modeller for produsenterklæringer om holdbarhetsprøving og kjøretøykonstruksjonens motstandsdyktighet 

1. Alminnelige krav 

1.1. Kjøretøyprodusenten skal, i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013, framlegge en underskrevet 

erklæring (se modellen i nr. 1.3) der det bekreftes at kjøretøyet skal fungere etter hensikten gjennom hele kjøretøyets 

normale levetid ved normale bruksforhold og med vedlikehold i samsvar med produsentens anbefalinger, og at 

holdbarheten for systemer, deler og utstyr som er avgjørende for funksjonssikkerheten, sikres gjennom egnet prøving og 

bruk av god teknisk praksis. 

1.2. Kjøretøyprodusenten skal, i samsvar med nr. 1.1 i vedlegg XIX til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014, 

framlegge en underskrevet erklæring (se modellen i nr. 1.4) der det bekreftes at alle kjøretøyer skal være korrekt oppbygd, 

og at kjøretøytypen er konstruert slik at den er tilstrekkelig robust til å tåle beregnet bruk gjennom sin levetid. 

1.3. Modell for produsentens erklæring om holdbarhetsprøving (vedlegg V til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014) 

Produsentens erklæring om holdbarhetsprøving (vedlegg V til delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014) 

En behørig utfylt versjon av denne erklæringen skal ligge i opplysningsmappen. 

Undertegnede: [ .............................................................................................................  (fullt navn og stilling)] 

Produsentens selskapsnavn og adresse: ……………………… 

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ……………………… 

erklærer herved at kjøretøyene: 

0.1. Merke (produsentens firma):  ......................................................................................................................  

0.2. Type(1):  ......................................................................................................................................................  

0.2.1. Variant(er)(1):  .............................................................................................................................................  

0.2.2. Versjon(er)(1):  ............................................................................................................................................  

0.2.3. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................................  

0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ......................................................................  

som det søkes om typegodkjenning av, skal tåle normal bruk som beregnet for en kjørestrekning på minst … km 

innen fem år etter den første registreringen, idet det tas hensyn til regelmessig og planlagt vedlikehold og særlige 

utstyrsjusteringer som er klart og utvetydig angitt i bruksanvisningen som fulgte med kjøretøyene. 

Undertegnede bekrefter videre at holdbarheten for systemer, deler og utstyr som er avgjørende for funksjons-

sikkerheten, sikres gjennom egnet prøving og bruk av god teknisk praksis. 

Denne erklæringen har ingen virkning på eventuelle kjøretøygarantier. 

Sted: …  Dato: … 

Underskrift: …  Navn og stilling i foretaket: … 
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1.4. Modell for produsentens erklæring om konstruksjonens motstandsdyktighet (nr. 1.1 i vedlegg XIX til delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014) 

Produsentens erklæring om konstruksjonens motstandsdyktighet (vedlegg XIX til delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014) 

En behørig utfylt versjon av denne erklæringen skal ligge i opplysningsmappen. 

Undertegnede: [ .............................................................................................................  (fullt navn og stilling)] 

Produsentens selskapsnavn og adresse: ……………………… 

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ……………………… 

erklærer herved at kjøretøyene: 

0.1. Merke (produsentens firma):  ......................................................................................................................  

0.2. Type(1):  ......................................................................................................................................................  

0.2.1. Variant(er)(1):  .............................................................................................................................................  

0.2.2. Versjon(er)(1):  ............................................................................................................................................  

0.2.3. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .............................................................................................................  

0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(2):  ......................................................................  

skal være korrekt oppbygd og konstruert slik at den er tilstrekkelig robust til å tåle beregnet bruk gjennom sin levetid, 

idet det tas hensyn til regelmessig og planlagt vedlikehold og særlige utstyrsjusteringer som er klart og utvetydig 

angitt i bruksanvisningen som fulgte med kjøretøyene. 

Undertegnede godtar og garanterer videre at i tilfelle tilbakekalling på grunn av en alvorlig sikkerhetsrisiko vil 

spesifikke analyser av kjøretøyets konstruksjon, komponenter og/eller deler ved hjelp av tekniske beregninger, 

virtuelle prøvingsmetoder og/eller strukturell prøving omgående bli stilt til rådighet for godkjenningsmyndigheten og 

Kommisjonen ved anmodning. 

Denne erklæringen gjelder alle kjøretøyer som omfattes av typegodkjenningen der denne erklæringen er vedlagt, og 

har ingen virkning på eventuelle kjøretøygarantier. 

Sted: …  Dato: … 

Underskrift: …  Navn og stilling i foretaket: … 

  

Forklarende merknader til vedlegg II 

(Fotnoter og forklaringer skal ikke føres opp i produsenterklæringen) 

(1) Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som fastsatt i nr. 2.3 i del B i vedlegg 

I. Matrisen i nr. 2.2 i del B i vedlegg I kan brukes til å identifisere variant og versjoner. 

(2) Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i og vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013 skal angis, f.eks. «L3e-A1E» for en 

enduromotorsykkel med lav ytelse. 

 _____  
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VEDLEGG III 

Modeller for produsentens sertifikat som gir typegodkjenningsmyndigheten samsvarsbevis på tilgang til kjøretøyets 

egendiagnoser (OBD) og til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet 

1. Kjøretøyprodusenten skal, i samsvar med artikkel 57 nr. 8 i forordning (EU) nr. 168/2013, framlegge sertifikater som gir 

typegodkjenningsmyndigheten samsvarsbevis på tilgang til kjøretøyets egendiagnosesystem (OBD) og til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet, utformet i samsvar med nr. 2 og 3. 

1.1. Produsenten skal gi sertifikatene et referansenummer. 

2. Produsentens sertifikat for tilgang til opplysninger fra kjøretøyets OBD-fase I og om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyet. 

2.1. Modell for produsentens sertifikat for tilgang til opplysninger fra kjøretøyets OBD-system (fase I) og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyet. 

Produsentens sertifikat for tilgang til opplysninger fra kjøretøyets OBD-system (fase I) og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyet 

En behørig utfylt versjon av dette sertifikatet skal ligge i opplysningsmappen. 

Referansenummer:  .....................  

Undertegnede: [ .........................................................................................................................  (fullt navn og stilling)] 

Produsentens selskapsnavn og adresse: …………………… . 

Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant(1): …………………… 

bekrefter med dette at: 

det gis tilgang til opplysninger fra kjøretøyets OBD-system og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet i samsvar 

med 

– kapittel XV i forordning (EU) nr. 168/2013 

når det gjelder de typene kjøretøyer, motorer og forurensningsreduserende innretninger som er oppført i tilføyelse 1 

til dette sertifikatet. 

Følgende unntak får anvendelse: overføringssystemer(1). 

De viktigste nettstedene der det gis tilgang til relevante opplysninger, og som med dette attesteres å være i samsvar 

med ovennevnte bestemmelser, er oppført i tilføyelse 2 til dette sertifikatet og kontaktopplysninger for produsentens 

representant, som har undertegnet dette dokumentet, er oppført i tilføyelse 3 til dette sertifikatet. 

Dersom det er relevant: Produsenten bekrefter med dette også å ha overholdt forpliktelsen i artikkel 57 nr. 8 i 

forordning (EU) nr. 168/2013 om å framlegge relevante opplysninger om tidligere godkjenninger av disse 

kjøretøytypene senest seks måneder etter datoen for typegodkjenning. 

Sted: …  Dato: … 

Underskrift: …  Navn og stilling i foretaket: … 

Tilføyelser: 

1: Liste over typer av kjøretøyer, motorer og forurensningsreduserende innretninger 

2: Nettstedsadresser 

3: Kontaktopplysninger 
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2.1.1. Modell for tilføyelse 1 til produsentens sertifikat for tilgang til opplysninger fra kjøretøyets OBD-system (fase I) og om 

reparasjon og vedlikehold. 

Tilføyelse 1 

til 

Produsentens sertifikat med referansenummer  ............................  om tilgang til opplysninger fra kjøretøyets 

OBD-system (fase I) og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet 

Liste over kjøretøytyper: 

0.2. Type(2):  ..............................................................................................................................................................  

0.2.1. Variant(er)(2):  ....................................................................................................................................................  

0.2.2. Versjon(er)(2):  ....................................................................................................................................................  

0.2.3. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .....................................................................................................................  

0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(3): ..............................................................................  

1. Typegodkjenningsnummer, herunder eventuelt utvidelsesnummer:  ..................................................................  

1.1. Typegodkjenning utstedt (dato, dersom den foreligger):  ...................................................................................  

Liste over motortyper: 

3. Kode for forbrenningsmotor / elektrisk motor / hybridsystem(1):  ......................................................................  

3.1. Eventuelt typegodkjenningsnummer:  .................................................................................................................  

3.2. Typegodkjenning utstedt (dato, dersom den foreligger):  ...................................................................................  

Liste over typer av forurensningsreduserende innretninger: 

0.7. Merke(r) (produsentens firma):  ..........................................................................................................................  

0.8. Type:  ..................................................................................................................................................................  

0.8.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .....................................................................................................................  

0.8.2. Typegodkjenningsnummer, herunder eventuelt utvidelsesnummer:  ..................................................................  

0.8.3. Typegodkjenning utstedt (dato, dersom den foreligger):  ...................................................................................  

2.1.2. Modell for tilføyelse 2 til produsentens sertifikat for tilgang til opplysninger fra kjøretøyets OBD-system (fase I) og om 

reparasjon og vedlikehold. 

Tilføyelse 2 

til 

Produsentens sertifikat med referansenummer  ............................  om tilgang til opplysninger fra kjøretøyets 

OBD-system (fase I) og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet 

Nettstedsadresser som det er vist til i dette sertifikatet 

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

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

 .......................................................................................................................................................................................  
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2.1.3. Modell for tilføyelse 3 til produsentens sertifikat for tilgang til opplysninger fra kjøretøyets OBD-system (fase I) og om 

reparasjon og vedlikehold. 

Tilføyelse 3 

til 

Produsentens sertifikat med referansenummer  ............................  om tilgang til opplysninger fra kjøretøyets 

OBD-system (fase I) og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet 

Kontaktopplysninger for produsentens representant som det er vist til i dette sertifikatet 

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

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

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

3. For kjøretøyer som oppfyller kravene i OBD-fase II som nevnt i vedlegg XII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 

44/2014, kan produsenten frivillig velge å fylle ut sertifikatet fastsatt i nr. 3.2 og vedlegge dette opplysningsmappen. 

3.1. Produsenten skal gi sertifikatet et referansenummer. 

3.2. Modell for sertifikatet som utfyller produsentens sertifikat for tilgang til opplysninger fra kjøretøyets OBD-system (fase 

II) og om reparasjon og vedlikehold. 

Produsentens sertifikat for tilgang til opplysninger fra kjøretøyets OBD-system (fase II) og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyet 

En behørig utfylt versjon av dette sertifikatet skal ligge i opplysningsmappen. 

Referansenummer:  ..................  

Undertegnede: [ ........................................................................................................................  (fullt navn og stilling)] 

Produsentens selskapsnavn og adresse: …………………… 

Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant(1): …………………… 

bekrefter med dette at: 

— de kjøretøytypene som er oppført i tilføyelse 1 til dette sertifikatet, er i samsvar med bestemmelsene i artikkel 

16 og nr. 4 i tillegg 1 til vedlegg XII til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014 når det gjelder 

kravene til OBD-systemets ytelse i bruk med hensyn til alle kjøreforhold som med rimelighet kan forutses, 

— planene som beskriver de detaljerte tekniske kriteriene for å øke telleren og nevneren for hver 

overvåkingsinnretning i tilføyelse 2 til dette sertifikatet, er korrekte og fullstendige for alle kjøretøytyper som 

er omfattet av dette sertifikatet. 

Sted: …  Dato: … 

Underskrift: …  Navn og stilling i foretaket: … 

Tilføyelser: 

— Liste over kjøretøytyper som omfattes av dette sertifikatet. 

— Plan(er) som beskriver de detaljerte tekniske kriteriene for å øke telleren og nevneren for hver 

overvåkingsinnretning, samt plan(er) for å deaktivere tellere og nevnere og den generelle nevneren. 
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3.2.1. Modell for tilføyelse 1 til produsentens sertifikat for tilgang til opplysninger fra kjøretøyets OBD-system (fase II) og om 

reparasjon og vedlikehold. 

Tilføyelse 1 

til 

Produsentens sertifikat med referansenummer  ............................  om tilgang til opplysninger fra kjøretøyets 

OBD-system (fase II) og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet 

Liste over kjøretøytyper: 

0.2. Type(2):  ............................................................................................................................................................  

0.2.1. Variant(er)(2):  ..................................................................................................................................................  

0.2.2. Versjon(er)(2):  ..................................................................................................................................................  

0.2.3. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ...................................................................................................................  

0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(3): ............................................................................  

1. Eventuelt typegodkjenningsnummer:  ...............................................................................................................  

1.1. Typegodkjenning utstedt (dato, dersom den foreligger):  .................................................................................  

3.2.2. Modell for tilføyelse 2 til produsentens samsvarssertifikat om at OBD-systemet oppfyller kravene til ytelse i bruk. 

Tilføyelse 2 

til 

Produsentens sertifikat med referansenummer  ............................  om tilgang til opplysninger fra kjøretøyets 

OBD-system (fase II) og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet 

Plan(er) som beskriver de detaljerte tekniske kriteriene for å øke telleren og nevneren for hver overvåkings-

innretning, samt plan(er) for å deaktivere tellere og nevnere og den generelle nevneren.  ......................  

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

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

  

Forklarende merknader til vedlegg III 

(Fotnoter og forklaringer skal ikke føres opp i produsenterklæringen) 

(1) Stryk dersom det ikke passer. 

(2) Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som fastsatt i nr. 2.3 i del B i vedlegg 

I. Matrisen i nr. 2.2 i del B i vedlegg I kan brukes til å identifisere variant og versjoner. 

(3) Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i og vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013 skal angis, f.eks. «L3e-A1E» for en 

enduromotorsykkel med lav ytelse. 

 _____   



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/241 

 

VEDLEGG IV 

Modeller for samsvarssertifikater 

LISTE OVER TILLEGG 

Tillegg 

nr. 
Tilleggets tittel Side 

1 Modeller for samsvarssertifikatet 136 

2 Opplysninger og poster som skal inngå i samsvarssertifikater utstedt i samsvar med modellen 

fastsatt i vedlegg IV til direktiv 2002/24/EF 

144 

0. Mål 

Samsvarssertifikatet gjør det mulig for vedkommende myndigheter i medlemsstatene å registrere kjøretøyer uten å kreve 

at søkeren framlegger ytterligere teknisk dokumentasjon. Derfor skal samsvarssertifikatet inneholde: 

a) kjøretøyets understellsnummer, 

b) kjøretøyets nøyaktige tekniske egenskaper (f.eks. er det ikke tillatt å angi noen verdiskala i de ulike postene). 

1. Alminnelige krav 

1.1. Kjøretøyprodusenten skal, i samsvar med artikkel 38 nr. 1 i forordning (EU) nr. 168/2013, framlegge et samsvarssertifikat 

etter modellen fastsatt i tillegg 1 for hvert kjøretøy i serien av den godkjente typen. 

1.2. Samsvarssertifikatet skal bestå av to deler. 

a) Del 1 inneholder produsentens samsvarserklæring. Det er ulike modeller for del 1, alt etter hvilke kjøretøyer det dreier 

seg om, som angitt i nr. 2. 

b) Del 2 er en teknisk beskrivelse av kjøretøyets viktigste egenskaper. Modellen for del 2 gjelder for alle 

kjøretøygrupper. Poster som ikke er aktuelle for kjøretøyet, kan strykes. 

1.3. Samsvarssertifikatet skal ikke være større enn A4-format (210 × 297 mm). 

1.4 Alle opplysninger i samsvarssertifikatet skal gis i tegnsettet ISO 8859 (for samsvarssertifikater utstedt på bulgarsk med 

kyrilliske bokstaver, for samsvarssertifikater utstedt på gresk med greske bokstaver) og arabiske tall. 

1.5. Med forbehold for bestemmelsene i del 0 bokstav b) skal verdiene og enhetene angitt i del 2 være de samme som er 

oppgitt i denne gjennomføringsrettsaktens typegodkjenningsdokumentasjon. Ved prøving av produksjonssamsvar skal 

verdiene kontrolleres etter metodene fastsatt i vedlegg IV til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014. De tillatte 

toleransene er som fastlagt i relevante delegerte rettsakter. 

1.6. Kjøretøyprodusenten skal bestrebe seg på å stille en elektronisk versjon av samsvarssertifikatet til rådighet for 

registreringsmyndigheten i medlemsstaten som utfører den første registreringen av kjøretøyet, med de samme 

opplysningene som er oppgitt på kjøretøyets samsvarssertifikat. 

1.7. Samsvarssertifikatet for kjøretøyer i gruppe L3 der ytelsesnivået kan konverteres fra undergruppe (L3e/L4e)-A2 til 

(L3e/L4e)-A3 og omvendt etter prosedyren fastsatt i nr. 4 i vedlegg III til delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 44/2014, skal inneholde data for gjeldende kjøretøykonfigurasjon når den forlater produksjonslinjen i fabrikken der 

den endelig innstilles på én av de to mulige konfigurasjonene. I tilfelle kjøretøyet konverteres etter første registrering skal 

sertifikatet i tillegg inneholde opplysninger om visse av kjøretøykonfigurasjonens egenskaper som det er angitt at gjelder 

det konvertere kjøretøyet, samt post 8.1 for å tydelig angi at kjøretøyet egner seg til konvertering av ytelsesnivå.  
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1.8. Relevante opplysninger og poster i samsvarssertifikatet som ikke forekommer i modellen fastsatt i vedlegg IV til direktiv 

2002/24/EF, skal tilføyes i henholdsvis post nr. 04 «Kjøretøygruppe•» og nr. 50 «Merknader» i samsvarssertifikatene 

utstedt i samsvar med den nevnte modellen, som angitt i tillegg 2. 

2. Særlige bestemmelser 

2.1. Modell A i samsvarssertifikatet (ferdigoppbygde kjøretøyer) skal omfatte kjøretøyer som kan benyttes på veien uten 

ytterligere godkjenning. 

2.2. Modell B i samsvarssertifikatet (etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) skal omfatte kjøretøyer som også kan benyttes på 

veien uten ytterligere godkjenning, og som tidligere har gjennomgått en ytterligere godkjenningsetappe. 

Dette er det normale resultatet av en etappevis godkjenningsprosess (f.eks. en trehjuls motorsykkel til nyttebruk (L5e-B) 

som i annen etappe er bygd av en produsent på et understell bygd av en annen kjøretøyprodusent). 

Det skal gis en kort beskrivelse av ytterligere egenskaper som legges til under den etappevise prosessen, og 

samsvarssertifikater fra foregående etapper skal vedlegges. 

2.3. Modell C i samsvarssertifikatet (delvis oppbygde kjøretøyer) skal omfatte kjøretøyer som trenger ytterligere en etappe for 

å bli godkjent, og som ikke kan registreres permanent eller benyttes på veien (f.eks. et understell til en tung mopedbil til 

nyttebruk (L7e-CU)). 

3. Papir og sikkerhetstrykkelementer som hindrer forfalskning 

3.1. I samsvar med artikkel 38 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013 skal samsvarssertifikatet utformes på en slik måte at det 

ikke kan forfalskes. For dette formål skal papiret som benyttes i samsvarssertifikatet beskyttes med et vannmerke i form 

av produsentens registrerte merke og med fargegrafikk. 

3.2. Som et alternativ til kravene i nr. 3.1 trenger ikke papiret som benyttes til samsvarssertifikatet være beskyttet med et 

vannmerke i form av produsentens registrerte merke. I så fall skal fargegrafikken suppleres med minst ett ytterligere 

sikkerhetstrykkelement (f.eks. ultrafiolett fluorescerende trykkfarge, trykkfarger der fargen avhenger av synsvinkelen, 

trykkfarger der fargen avhenger av temperaturen, mikrotrykk, guillochetrykk, iriserende trykk, lasergravering, tilpassede 

hologrammer, varierende laserbilder, optisk varierende bilder, fysisk preget eller gravert produsentlogo osv.) 

3.3. Produsentene kan forsyne samsvarssertifikatet med andre sikkerhetstrykkelementer i tillegg til dem som er oppført i 

nr. 3.1 og 3.2. 

 _____   
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Tillegg 1 

Modeller for samsvarssertifikatet 

SAMSVARSSERTIFIKAT SOM SKAL FØLGE MED HVERT KJØRETØY I SERIEN AV DEN GODKJENTE TYPEN 

MODELL A – del 1 

Største format: A4 (210 × 297 mm) eller brettet til det formatet 

FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER 

[År](0)(1) [Løpenummer](0)(1) 

EU-SAMSVARSSERTIFIKAT 

Undertegnede: [ ...........................................................................................................................................  (fullt navn og stilling)] 

bekrefter med dette at følgende ferdigoppbygde kjøretøy: 

0.1 Merke (produsentens firma): 

0.2. Type(5):  ...................................................................................  (KK*-type(5)(3i)):  .................................................................  

0.2.1. Variant(5):  ...............................................................................  (KK*-variant(5)(3i)): .............................................................  

0.2.2. Versjon(5):  ...............................................................................  (KK*-versjon(5)(3i)):  ............................................................  

0.2.3. Eventuell handelsbetegnelse:  ..................................................  (Eventuell handelsbetegnelse for KK*(3i)):  ........................  

0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(6): ……… (KK*-kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-

undergruppe(6)(3i)):  ...............................................................................................................................................................  

0.4. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ...............................................................................................................................  

0.4.2. Eventuelt navn og adresse til produsentens representant(3):  .................................................................................................  

0.5.1. Plassering av de(t) lovfestede produsentmerket/-merkene(7)(8):  ...........................................................................................  

0.5.2. Festemåte for de(t) lovfestede produsentmerket/-merkene:  .................................................................................................  

0.6. Plassering av kjøretøyets understellsnummer(7):  ..................................................................................................................  

1. Kjøretøyets understellsnummer:  ..........................................................................................................................................  

fullt ut er i samsvar med den typen som er beskrevet i EU-typegodkjenningen (… typegodkjenningsnummer med 

utvidelsesnummer) utstedt den (……… utstedelsesdato), og 

kan registreres permanent i medlemsstater med høyre-/venstrekjøring(1) som bruker metriske/britiske målenheter(1) i 

hastighetsmåleren(e). 

(Sted) (Dato) …  Underskrift: …  
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Merk: 

— Dersom denne modellen benyttes til typegodkjenning av et kjøretøy som unntak for ny teknologi eller nye prinsipper i 

henhold til artikkel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013, skal sertifikatets tittel lyde: «FORELØPIG EU-

SAMSVARSSERTIFIKAT, GYLDIG BARE PÅ TERRITORIET TIL … (MS)». I det foreløpige samsvarssertifikatets tittel 

skal det også, i stedet for «FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER», stå: «FOR FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER 

SOM ER TYPEGODKJENT I HENHOLD TIL ARTIKKEL 40 NR. 2 I EUROPAPARLAMENTS- OG 

RÅDSFORORDNING (EU) NR. 168/2013 AV 15. JANUAR 2013 OM GODKJENNING AV OG MARKEDSTILSYN 

FOR TO- ELLER TREHJULS KJØRETØYER OG FIREHJULS MOTORSYKLER (FORELØPIG GODKJENNING)» i 

samsvar med artikkel 38 nr. 7 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

— Dersom denne modellen benyttes til nasjonal typegodkjenning i henhold til artikkel 42 i forordning (EU) nr. 168/2013 av 

kjøretøyer produsert i små serier, skal det i stedet for «FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER» i tittelen stå: «FOR 

FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER TYPEGODKJENT I SMÅ SERIER», og i nærheten av dette produksjonsår og 

løpenummer i samsvar med artikkel 38 nr. 8 i forordning (EU) nr. 168/2013. 
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SAMSVARSSERTIFIKAT SOM SKAL FØLGE MED HVERT KJØRETØY I SERIEN AV DEN GODKJENTE TYPEN 

MODELL B – del 1 

Største format: A4 (210 × 297 mm) eller brettet til det formatet 

ETAPPEVIS FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER 

[År](0)(1) [Løpenummer](0)(1) 

EU-SAMSVARSSERTIFIKAT 

Undertegnede: [ ...........................................................................................................................................  (fullt navn og stilling)] 

bekrefter med dette at følgende etappevis ferdigoppbygde kjøretøy: 

0.1. Merke (produsentens firma):  ...............................................................................................................................................  

0.2. Type(5):  ..................................................................................  (KK*-type(5)(3i)):  .................................................................  

0.2.1. Variant(5):  ..............................................................................  (KK*-variant(5)(3i)):  .............................................................  

0.2.2. Versjon(5):  ..............................................................................  (KK*-versjon(5)(3i)):  ............................................................  

0.2.3. Eventuell handelsbetegnelse:  .................................................  (Eventuell handelsbetegnelse for KK*(3i)):  .........................  

0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(6): ……… (KK*-kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-

undergruppe(6)(3i)):  ...............................................................................................................................................................  

0.4. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ...............................................................................................................................  

0.4.2. Eventuelt navn og adresse til produsentens representant(3):  .................................................................................................  

0.5.1. Plassering av de(t) lovfestede produsentmerket/-merkene(7)(8):  ...........................................................................................  

0.5.2. Festemåte for de(t) lovfestede produsentmerket/-merkene:  .................................................................................................  

0.6. Plassering av kjøretøyets understellsnummer(7):  ..................................................................................................................  

1. Kjøretøyets understellsnummer:  ..........................................................................................................................................  

er etappevis ferdigoppbygd og endret som følger:  .....................................................................................................................  og 

fullt ut er i samsvar med den typen som er beskrevet i EU-typegodkjenningen (… typegodkjenningsnummer med 

utvidelsesnummer) utstedt den ( ......................  utstedelsesdato) og 

kan registreres permanent i medlemsstater med høyre-/venstrekjøring(1) som bruker metriske/britiske målenheter(1) i 

hastighetsmåleren(e). 

(Sted) (Dato) …  Underskrift: … 

Vedlegg: Samsvarssertifikater for foregående etapper.  
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Merk: 

— Dersom denne modellen benyttes til typegodkjenning av et kjøretøy som unntak for ny teknologi eller nye prinsipper i 

henhold til artikkel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013, skal sertifikatets tittel lyde: «FORELØPIG EU-

SAMSVARSSERTIFIKAT, GYLDIG BARE PÅ TERRITORIET TIL … (MS)». I det foreløpige samsvarssertifikatets tittel 

skal det også, i stedet for «ETAPPEVIS FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER», stå: «FOR ETAPPEVIS 

FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER SOM ER TYPEGODKJENT I HENHOLD TIL ARTIKKEL 40 NR. 2 I 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) NR. 168/2013 AV 15. JANUAR 2013 OM GODKJENNING 

AV OG MARKEDSTILSYN FOR TO- ELLER TREHJULS KJØRETØYER OG FIREHJULS MOTORSYKLER 

(FORELØPIG GODKJENNING)» i samsvar med artikkel 38 nr. 7 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

— Dersom denne modellen benyttes til nasjonal typegodkjenning i henhold til artikkel 42 i forordning (EU) nr. 168/2013 av 

kjøretøyer produsert i små serier, skal det i stedet for «ETAPPEVIS FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER» i tittelen stå: 

«FOR ETAPPEVIS FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER TYPEGODKJENT I SMÅ SERIER», og i nærheten av dette 

produksjonsår og løpenummer i samsvar med artikkel 38 nr. 8 i forordning (EU) nr. 168/2013.  
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SAMSVARSSERTIFIKAT SOM SKAL FØLGE MED HVERT KJØRETØY I SERIEN AV DEN GODKJENTE TYPEN 

MODELL C – del 1 

Største format: A4 (210 × 297 mm) eller brettet til det formatet 

DELVIS OPPBYGDE KJØRETØYER 

EU-SAMSVARSSERTIFIKAT 

Undertegnede: [ ...........................................................................................................................................  (fullt navn og stilling)] 

bekrefter med dette at følgende delvis oppbygde kjøretøy: 

0.1. Merke (produsentens firma):  ...............................................................................................................................................  

0.2. Type(5):  ....................................................................................  (KK*-type(5)(3i)):  ...............................................................  

0.2.1. Variant(5):  ................................................................................  (KK*-variant(5)(3i)):  ...........................................................  

0.2.2. Versjon(5):  ................................................................................  (KK*-versjon(5)(3i)): ...........................................................  

0.2.3. Eventuell handelsbetegnelse:  ...................................................  (Eventuell handelsbetegnelse for KK*(3i)):  .......................  

0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(6): ……… (KK*-kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-

undergruppe(6)(3i)):  ...............................................................................................................................................................  

0.4. Produsentens selskapsnavn og adresse:  ...............................................................................................................................  

0.4.2. Eventuelt navn og adresse til produsentens representant(3):  .................................................................................................  

0.5.1. Plassering av det lovfestede produsentmerket(7)(8):  ..............................................................................................................  

0.5.2. Festemåte for de(t) lovfestede produsentmerket/-merkene:  .................................................................................................  

0.6. Plassering av kjøretøyets understellsnummer(7):  ..................................................................................................................  

1. Kjøretøyets understellsnummer:  ..........................................................................................................................................  

fullt ut er i samsvar med den typen som er beskrevet i EU-typegodkjenningen (… typegodkjenningsnummer med 

utvidelsesnummer) utstedt den ( .........  utstedelsesdato) og 

ikke kan registreres permanent uten ytterligere godkjenninger. 

(Sted) (Dato) …  Underskrift: … 

Vedlegg: Samsvarssertifikater for foregående etapper. 

Del 2 

KJØRETØYGRUPPE L 

(FERDIGOPPBYGDE, ETAPPEVIS FERDIOPPBYGDE OG DELVIS OPPBYGDE KJØRETØYER) 

Allmenne kjennetegn ved oppbyggingen 

1.3. Antall aksler:  .................................................................  og hjul:  .................................................................................  

1.3.1. Aksler med tvillinghjul(2)(3):  ...........................................................................................................................................  

1.3.2. Drivaksler(2):  ..................................................................................................................................................................  

6.2.4. Avansert bremseanlegg: ABS / CBS / både ABS og CBS / intet(1)(3):  ...........................................................................   
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Hoveddimensjoner 

2.2.1. Lengde:  ...................  mm 

2.2.2. Bredde:  ...................  mm 

2.2.3. Høyde:  ....................  mm 

2.2.4. Akselavstand:  ....................  mm 

2.2.4.1. Sidevognens akselavstand(3a)(3k):  ...........  mm 

2.2.5. Sporvidde(3): 

2.2.5.1. Sporvidde foran(3c):  .......................  mm. 

2.2.5.2. Sporvidde bak(3c):  ..........................  mm. 

2.2.5.3. Sporvidde for sidevogn(3k):  .................  mm. 

2.2.10.6. Bakkeklaring mellom akslene(3d):  ................................  mm 

2.2.15. Forhold akselavstand/bakkeklaring(3f):  ........................  [ingen enhet] 

2.2.17. Setehøyde(3d):  .......................  mm 

Masser 

2.1.1. Masse i driftsferdig stand:  ...............  kg 

2.1.2. Faktisk masse:  ................. kg 

2.1.3. Største teknisk tillatte totalmasse:  .......................................  kg 

2.1.3.1. Største teknisk tillatte masse på foraksel:  .................................  kg 

2.1.3.2. Største teknisk tillatte masse på bakaksel:  .................................  kg 

2.1.3.3. Største teknisk tillatte masse på sidevognens aksel(3k):  ......................  kg 

2.1.7. Største teknisk tillatte trekkbare masse for tilhenger(3): med bremser:  ...  kg, uten bremser:  .....  kg 

2.1.7.1. Kjøretøykombinasjonens største teknisk tillatte totalmasse(3):  ............................  kg 

2.1.7.2. Største teknisk tillatte masse på koplingspunktet(3):  .....................................  kg 

Framdriftssystem 

3.1.1.1. Produsent(3n):  .................................................................................................................................................................  

3.1.1.2. Motorkode (påført motoren eller identifisert på annen måte)(3n):  ..................................................................................  

3.2.1.2. Forbrenningsmotorens virkemåte: intern forbrenningsmotor / elektrisk tenning / kompresjonstenning / ekstern 

forbrenningsmotor / turbin / trykkluft(1)(3n): 

3.2.1.4.1. Antall sylindrer(3n):  ........................................................................................................................................................  

3.2.1.4.2. Sylindrenes oppstilling(3n)(f):  ..........................................................................................................................................  

3.2.1.5. Slagvolum:  ............................. cm3(3n)  
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1.9. Største nettoeffekt(3n):  .....................  kW (ved  ............  min–1)(3n) (KK*: ............... kW (ved  .................... min–1)(3n))(3i) 

1.10. Forhold mellom største nettoeffekt og kjøretøyets masse i driftsferdig stand(3n):   kW/kg (KK*:  .............  kW/kg)(3n)(3i) 

3.2.3.1. Drivstofftype:  ........................................................................................................................................................  (3n)(g) 

3.2.3.2. Kjøretøyets drivstoffkombinasjon: én type drivstoff, to typer drivstoff eller blandingsdrivstoff(1)(3n) 

3.2.3.2.1. Største tillatte andel biodrivstoff i drivstoffet(3n):  ....................................................................................  volumprosent 

3.1.2.1. Produsent(3o): ..................................................................................................................................................................  

3.1.2.2. Kode for elektrisk motor (påført motoren eller identifisert på annen måte)(3o):  .............................................................  

3.3.3.4. Effekt på 15/30(1) minutter(3o)(r):  ............  kW 

3.1.3.1. Produsent(3p): ..................................................................................................................................................................  

3.1.3.2. Anvendelseskode (påført motoren eller identifisert på annen måte)(3p):  ........................................................................  

3.3.1. Konfigurasjon av elektrisk kjøretøy: bare elektrisk / hybridelektrisk / muskelkraft – elektrisk(1)(3o)(3p): 

3.3.5.2. Gruppe av elektriske hybridkjøretøyer: ekstern lading / ikke-ekstern lading(1)(3p) 

3.9.2. Høyeste hjelpefaktor(3q):  ................................................................................................................................................  

Høyeste hastighet 

1.8. Kjøretøyets høyeste hastighet(9):  .........  km/t (KK*:  ...........  km/t)(9)(3i) 

3.9.3. Kjøretøyets høyeste hastighet som den elektriske motoren bidrar til å oppnå(3q):  ......  km/t 

Drivlinje og styring 

3.5.3.9. Kraftoverføring (type)(h):  ...............................................................................................................................................  

3.5.4. Girutvekslingsforhold(t): 1  ..........  2  ...........................  3  ......................  4  ................  5  ....................  6  .....................  

3.5.4.1. Differensialens utveksling:  ............................................................................................................................................  

3.5.4.2. Samlet utveksling i høyeste gir(3d):  ................................................................................................................................  

Montering av dekk 

6.18.1.1. Betegnelse på dekkdimensjon(s): Aksel 1: ……………………………… Aksel 2: …………………………………… 

Sidevognhjul:  .................................................................................................................................................................  

Karosseri 

6.20.2.1. Antall dører og deres plassering(3g)(i)(j):  ..........................................................................................................................  

6.16.1. Antall sitteplasser:  .........................................................................................................................................................  

6.16.1.1. Plassering og innretning(3g)(k):  ........................................................................................................................................  

Koplinger 

7.2.8. Koplingens typegodkjenningsnummer(3):  
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Miljøprestasjon 

4.0.1. Miljøstandard(p): Euro  ..........................................  (3/4/5)(1) 

4.0.2. Forhold ved måling av lydnivå(m)(n): 

4.0.2.1. Stillestående: ............  dB(A) (KK*:  ................  dB(A))(3i) ved motorturtall:  .............. min–1 (KK*:  ..............  min–1)(3i) 

4.0.2.2. Under kjøring:  ..............  dB(A) (KK*:  ....................  dB(A))(3i) 

3.2.15. Forhold ved måling av eksosutslipp(m)(o) 

3.2.15.1. Type V-prøving: eksosutslipp etter kaldstart, medregnet forringelsesfaktoren dersom det er relevant: 

CO: mg/km (KK*:  ...............  mg/km)(3i) 

THC: mg/km (KK*:  ...............  mg/km)(3i) 

NMHC: mg/km(3) (KK*:  ...............  mg/km)(3i) 

NOx: mg/km (KK*:  ...............  mg/km)(3i) 

HC + NOx: mg/km(3) (KK*:  ...............  mg/km)(3i) 

PM: mg/km(3) (KK*:  ...............  mg/km)(3i) 

3.2.15.2. Type II-prøving: eksosutslipp ved (økt) tomgangsturtall og fri akselerasjon: 

HC:  ..............  ppm (KK*:  .................  ppm)(3i) ved normalt tomgangsturtall og:  ..............  ppm (KK*:  ...........  ppm)(3i) 

ved forhøyet tomgangsturtall 

CO:  ........  volumprosent (KK*:  ..........  volumprosent)(3i) ved normalt tomgangsturtall og:  ...................  volumprosent 

(KK*:  .....  volumprosent)(3i) ved forhøyet tomgangsturtall 

3.2.15.3. Røyk (korrigert verdi for absorpsjonsfaktor):  ....................................  m–1(3e) (KK*:  .....................................  m–1)(3e)(3i) 

Energieffektivitet 

4.0.3.1. CO2-utslipp(3):  g/km  (KK*:  .......................  g/km)(3)(3i) 

4.0.3.2. Drivstofforbruk(3):  l/kg(1)/100 km  (KK*: l/kg(1)/100 km)(3)(3i) 

4.0.3.3. Energiforbruk(3):  Wh/km  (KK*:  ...............  Wh/km)(3)(3i) 

4.0.3.4. Elektrisk rekkevidde(3):  km  (KK*:  .................. km)(3)(3i) 

Konvertering av kjøretøyets ytelse(3i): 

8.1. Kjøretøyets ytelsesnivå kan konverteres fra undergruppe (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 og omvendt: ja/nei(1)(3i)(*) 

Tilleggsopplysninger(3): 

9.1. Merknader(3): 

9.2. Unntak(3): 

  

(*) KK betyr konvertert kjøretøy, og i denne posten oppgis opplysningene om den midlertidig og reversibelt endrede 

konfigurasjonen av kjøretøyet etter at det har blitt konvertert etter første registrering i samsvar med produsentens 

spesifikasjoner, for å registrere kjøretøyet på nytt på nasjonalt plan (f.eks. først registrert som L3e-A2-motorsykkel og 

deretter konvertert til L3e-A3-motorsykkel).(3i) 

 _____  
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Tillegg 2 

Opplysninger og poster som skal inngå i samsvarssertifikater utstedt i samsvar med modellen fastsatt i vedlegg IV til 

direktiv 2002/24/EF 

I) Opplysninger som skal inngå i post nr. 04 

0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(6)(s):  ................................................................................  

II) Poster som skal inngå i post nr. 50 

Allmenne kjennetegn ved oppbyggingen 

6.2.4. Avansert bremseanlegg: ABS / CBS / både ABS og CBS / intet(1)(3): 

Masser 

2.1.2. Faktisk masse:  .....................................................................................................................................................  kg 

Framdriftssystem 

3.3.3.4. Effekt på 15/30(1) minutter(3o)(r):  .....................................................................................................................  kW 

3.9.2. Høyeste hjelpefaktor(3q):  ..........................................................................................................................................  

Høyeste hastighet 

3.9.3. Kjøretøyets høyeste hastighet som den elektriske motoren bidrar til å oppnå(3q):  ...........................................  km/t 

Energieffektivitet 

4.0.3.1. CO2-utslipp(3)(q): g/km (KK(*):  ..................  g/km)(3)(q)(3i) 

4.0.3.2. Drivstofforbruk(3)(q): l/kg(1)/100 km (KK(*):  ...  l/kg(1)/100 km)(3)(q)(3i) 

4.0.3.3. Energiforbruk(3)(q): Wh/km (KK(*):  ..............  Wh/km)(3)(q)(3i) 

4.0.3.4. Elektrisk rekkevidde(3): km (KK(*):  .........................  km)(3)(3i) 

Konvertering av kjøretøyets ytelse(3i): 

8.1. Kjøretøyets ytelsesnivå kan konverteres fra undergruppe (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 og omvendt: ja/nei(1)(3i) 

  

(*) KK betyr konvertert kjøretøy, og i denne posten oppgis opplysningene om den midlertidig og reversibelt endrede 
konfigurasjonen av kjøretøyet etter at det har blitt konvertert etter første registrering i samsvar med produsentens 
spesifikasjoner, for å registrere kjøretøyet på nytt på nasjonalt plan (f.eks. først registrert som L3e-A2-motorsykkel og 
deretter konvertert til L3e-A3-motorsykkel). (3i)  
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Forklarende merknader til vedlegg IV 

(Fotnoter og forklaringer skal ikke føres opp i samsvarssertifikatet unntatt fotnoten (*)) 

(0) Gjelder bare for nasjonal typegodkjenning i henhold til artikkel 42 i forordning (EU) nr. 168/2013 av kjøretøyer produsert i små serier. 

(MS) Angi medlemsstaten. 

(1) Stryk det som ikke passer (det kreves ingen stryking når flere enn én post er gjeldende). 

(2) Aksler med tvillinghjul/drivhjul: 

F: foran 

R: bak 

C: midten (for kjøretøyer med sidevogn) 

F og R: foran og bak 

Eksempler: 

— tvillinghjul: F (tvillinghjul foran for et kjøretøy i undergruppe L5e-A) 

— drivaksler: R (drivaksel bak for en L3e-A1-motorsykkel) 

(3) Strykes i samsvarssertifikatet dersom posten ikke gjelder for kjøretøyet. 

(3a) Angi avstanden i lengderetningen mellom forakselen og sidevognens aksel. 

(3b) Gjelder bare for undergruppe L2e-U, L5e-B, L6e-BU og L7e-CU. 

(3c) Gjelder bare for L2e, L4e, L5e, L6e og L7e eller andre kjøretøytyper dersom de er utstyrt med tvillinghjul. 

(3d) Gjelder bare for undergruppe L3e-AxE enduromotorsykler og L3e-AxT trialmotorsykler. 

(3e) Gjelder bare for kjøretøyer med motor med kompresjonstenning. 

(3f) Gjelder bare for undergruppe L7e-B. 

(3g) Gjelder bare for kjøretøygruppe L2e, L5e, L6e og L7e. 

(3h) Gjelder bare for kjøretøygruppe L1e, L2e og L6e. 

(3i) Opplysninger om konvertert kjøretøy (KK) i undergruppe (L3e/L4e)-A2/(L3e/L4e)-A3 gjelder bare for kjøretøyer fastsatt i nr. 1.7 i 

dette vedlegget. 

(3k) Gjelder bare for kjøretøygruppe L4e. 

(3n) Gjelder bare for kjøretøyer med forbrenningsmotor. 

(3o) Gjelder bare for kjøretøyer med elektrisk motor. 

(3p) Gjelder bare for kjøretøyer med hybridsystem. 

(3q) Gjelder bare for tråsykler. 

(5) Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt kjøretøyet som fastsatt i nr. 2.3 i del B i vedlegg I.  
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(6) Klassifisering i samsvar med gruppene og undergruppene i artikkel 4 i og vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013. Koden skal angis, 

f.eks. «L3e-A1E» for en enduromotorsykkel med lav ytelse. 

(7) Angi midtpunktet for understellsnummeret / det lovfestede produsentmerket ved hjelp av følgende koder: 

— R: høyre side av kjøretøyet 

— C: midten av kjøretøyet 

— L: venstre side av kjøretøyet 

— x: horisontal avstand (i mm) fra fremste aksel (med et minustegn («–») foran dersom det er plassert foran forakselen) 

— y: horisontal avstand (i mm) fra kjøretøyets midtlinje i lengderetningen 

— z: avstand (i mm) fra bakken 

— (r/o): deler som må fjernes eller åpnes for å få tilgang til merket. 

Eksempel på et understellsnummer plassert på høyre side av en motorsykkels styrehode 500 mm bak forakselen, 30 mm fra senterlinjen 

og 1 100 mm over bakken: 

R, x 500, y 30, z 1 100 

Eksempel på et lovfestet produsentmerke plassert på en firehjuls motorsykkel på høyre side av kjøretøyet, 100 mm foran forakselen, 

950 mm fra kjøretøyets midtlinje i lengderetningen, 700 mm over bakken og under panseret: 

R, x –100, y 950, z 700 (r/o) 

(8) Ved etappevis typegodkjenning gis disse opplysningene for hver etappe. 

(9) Angi følgende verdi avhengig av kjøretøyets gruppe: 

— For tråsykler (L1e): høyeste hastighet som den elektriske motoren bidrar til å oppnå. 

— For (under)gruppe L1e, L2e, L6e, L7e-B1 og L7e-C: kjøretøyets målte høyeste hastighet. 

— For (under)gruppe L3e, L4e, L5e, L7e-A og L7e-B2: kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet. 

(e) Denne erklæringen begrenser ikke en medlemsstats rett til å kreve tekniske tilpasninger som gjør det mulig å registrere et kjøretøy i en 

annen medlemsstat enn den var bestemt til, og der motsatt kjøreretning gjelder. 

(f) Angi sylindrenes plassering ved hjelp av følgende koder: 

— LI: på linje 

— V: i V-form 

— O: boksermotor 

— S: énsylindret motor 

— R: rotasjonsmotor 

(g) Angi drivstofftypen ved hjelp av følgende koder: 

— P: bensin 

— B5: diesel 

— M: blanding 

— LPG: flytende petroleumsgass 

— NG: naturgass  
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— BM: biometan 

— E5: bensin E5 

— E10: bensin E10 

— E85: etanol E85 

— BD: biodiesel 

— H2: hydrogen 

— H2NG: blanding av hydrogen og naturgass 

— A: trykkluft 

— O: annet. 

(h) Angi girtype ved hjelp av følgende koder: 

— M: manuell 

— A: automatisk 

— C: CVT 

— O: annet 

— W: hjulnavmotor 

(i) For kjøretøyer med karosseri. 

(j) Angi konfigurasjonen ved hjelp av følgende koder: 

— R: høyre side av kjøretøyet 

— L: venstre side av kjøretøyet 

— F: foran på kjøretøyet 

— RE: bak på kjøretøyet 

Eksempel på et kjøretøy med to dører på venstre side og én dør på høyre side: 

2L, 1R 

(k) Angi plasseringen ved hjelp av følgende koder: 

— rx: rad nummer 

— R: høyre side av kjøretøyet 

— C: midten av kjøretøyet 

— L: venstre side av kjøretøyet 

Eksempel på et kjøretøy med en første rad med to sitteplasser foran, én til høyre og én til venstre, og en rad nummer to med én sitteplass 

bak på midten: 

r1: 1R,1L r2: 1C 

(m) Nummer på delegert kommisjonsforordning og siste delegerte kommisjonsforordning om endring som får anvendelse på typegodkjenningen. 

Dersom det gjelder en delegert kommisjonsforordning som gjennomføres i flere stadier, angis også gjennomføringsstadiet og/eller koden. 

Angi alternativt nummeret på gjeldende UN-ECE-reglement. 

(n) Avrundet til nærmeste hele tall. 

(o) Avrundet til nærmeste tusendel for g/km og g/min, til nærmeste tidel for prosent og til nærmeste hundredel for volumprosent.  
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(p) Tilføy euronivånummeret og det tegnet som svarer til de anvendte bestemmelsene om typegodkjenning. 

(q) For elektriske hybridkjøretøyer med ekstern lading skal verdiene for «vektet, blandet kjøring» angis for CO2, drivstofforbruk og forbruk av 

elektrisk energi. 

(r) Dersom kjøretøyet har flere enn én elektrisk motor, angis summen for alle motorer. 

(s) Angi betegnelse på dekkdimensjon, indeks for minste belastningskapasitet, symbol for minste hastighetskategori, dekktrykk anbefalt av 

kjøretøyprodusenten (kPa) og felgdimensjon. 

(t) Angi følgende for kjøretøyer utstyrt med CVT: 1. «girutvekslingsforhold ved kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet», 2. 

«girutvekslingsforhold ved største toppeffekt» og 3. «girutvekslingsforhold ved største dreiemoment». Girutvekslingsforholdene skal 

omfatte det primære girutvekslingsforholdet (dersom det er relevant) og kompletteres med et toleranseområde som kan godtas av 

godkjenningsmyndigheten. For hjulnavmotorer uten gir angis «ikke relevant» eller «1». 

(s) Opplysningene i denne posten skal angis i post nr. 04 «Kjøretøygruppe» i samsvarssertifikater utstedt i samsvar med modellen fastsatt i 

vedlegg IV til direktiv 2002/24/EF. 

 _____  
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VEDLEGG V 

Modeller for det lovfestede produsentmerket og EU-typegodkjenningsmerket 

LISTE OVER TILLEGG 

Tillegg 

nr. 
Tilleggets tittel Side 

1 Eksempler på produsentmerke 153 

2 Eksempler på EU-typegodkjenningsmerke for separate tekniske enheter eller komponenter 155 

1. Alminnelige krav til kjøretøymerking 

1.1. Alle kjøretøyer skal utstyres med et merke som beskrevet i denne delen, i samsvar med artikkel 39 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 168/2013. Merket skal påføres av kjøretøyprodusenten. 

1.2. Tegn 

1.2.1. Det skal benyttes alfanumeriske tegn (latinske bokstaver eller arabiske tall) til merkingen i nr. 2.1.1.1–2.1.2, 3.2.2–

3.2.5 og 4.2.1.1–4.2.1.9. Til merkingen i del 3 skal det imidlertid benyttes store latinske bokstaver (versaler). 

1.2.2. Produsentens navn eller firma og betegnelsen på kjøretøytypen kan dessuten inneholde følgende symboler/tegn: «*» 

(asterisk), «&» (og-tegn), «-» (bindestrek eller minustegn) og «′» (apostrof). Verdien for lydnivå når stillestående kan 

inneholde tegnet «-». 

1.3. Minstehøyde for bokstaver og tall. 

1.3.1. Tegn som preges direkte på understellet, rammen eller liknende deler av kjøretøyet, skal være minst 4,0 mm høye. 

1.3.2. Tegnene på det lovfestede produsentmerket skal være minst 2,0 mm høye. 

2. Lovfestet produsentmerke 

2.1. Et lovfestet produsentmerke basert på modellen fastsatt i tillegg 1 skal festes godt på et lett synlig og tilgjengelig sted 

på en del som normalt ikke skiftes ut ved normal bruk, regelmessig vedlikehold eller reparasjon (f.eks. grunnet 

ulykkesskade). 

2.1.1. Opplysningene på merket skal være lett å lese, ikke kunne slettes og inneholde følgende opplysninger i rekkefølgen 

som er angitt nedenfor, og om mulig på samme linje: 

2.1.1.1. produsentens navn eller firma, 

2.1.1.2. kjøretøygruppe, herunder undergruppe og under-undergruppe(1), 

2.1.1.3. EU-typegodkjenningsnummer i samsvar med nr. 3 i vedlegg VII til denne forordningen, 

2.1.1.4. kjøretøyets understellsnummer (VIN), som består av en fast tegnkombinasjon i samsvar med kravene i del 3 i dette 

vedlegget, 

2.1.1.5. lydnivå når stillestående i følgende format: «… dB(A) – … min–1» (dersom kjøretøyet ikke gjennomgår prøving av 

lydnivå når stillestående, skal opplysningene angis som «- - - dB(A) – - - - min–1»), 

2.1.1.6. motoreffekt i følgende format: «… kW» (denne posten skal utelates for kjøretøyer som ikke har restriksjoner på 

største motoreffekt), kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet i følgende format: «… km/t» (denne posten skal 

utelates for kjøretøyer som ikke har restriksjoner på høyeste hastighet) og største teknisk tillatte totalmasse i følgende 

format: «høyst … kg». Hver post skal være atskilt med ett eller flere mellomrom. 
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2.1.2. Produsenten kan påføre tilleggsopplysninger under eller ved siden av det lovfestede produsentmerket, utenfor et 

tydelig avmerket rektangel som skal inneholde bare opplysningene fastsatt i nr. 2.1.1.1–2.1.1.8. (Se eksempler i 

tillegg 1). 

3. Krav til kjøretøyets understellsnummer (VIN) 

Kjøretøyets understellsnummer skal oppfylle følgende krav: 

3.1. Alminnelige krav 

3.1.1. Alle kjøretøyer skal være merket med et understellsnummer. 

3.1.2. Understellsnummeret skal være unikt og entydig kunne knyttes til et bestemt kjøretøy. 

3.1.3. Kjøretøyets understellsnummer skal være påført det lovfestede produsentmerket samt understellet, rammen eller en 

liknende kjøretøydel når kjøretøyet forlater produksjonslinjen. 

3.1.4. Det skal hamres, stanses, etses eller lasergraveres direkte på en lett tilgjengelig del på kjøretøyets høyre side på en 

måte som gjør at det ikke kan ødelegges, endres eller fjernes. 

3.1.5. Produsenten skal sikre at kjøretøyet er sporbart ved hjelp av understellsnummeret i en periode på 30 år. 

3.1.6. På tidspunktet for typegodkjenningen er det ikke nødvendig å kontrollere at produsenten har truffet tiltak for å sikre at 

kjøretøyet er sporbart som nevnt i nr. 1.1.3.4. 

3.2. Understellsnummerets sammensetning 

3.2.1. Understellsnummeret skal bestå av tre felter: 

a) produsentkode (WMI –world manufacturer identifier), 

b) kjøretøybeskrivelse (VDS — vehicle descriptor section), 

c) kjøretøyidentifikasjon (VIS — vehicle indicator section). 

3.2.2. Produsentkoden skal bestå av en kode som er tildelt kjøretøyprodusenten for at denne skal kunne identifiseres. 

3.2.2.1. Koden skal bestå av tre alfanumeriske tegn som skal tildeles av vedkommende myndighet i staten der produsenten har 

sitt hovedforetak. 

3.2.2.2. Vedkommende myndighet skal handle i overensstemmelse med den internasjonale organisasjonen nevnt i ISO-

standard 3780: 2009 om «Veikjøretøyer – Identifikatorkode for verdens produsenter (WMI)». 

3.2.2.3. Dersom en produsent på verdensbasis produserer færre enn 150 kjøretøyer per år, skal det tredje tegnet alltid være 

«9». For å kunne identifisere slike produsenter skal vedkommende myndighet nevnt i nr. 3.2.2.2 tildele det tredje, 

fjerde og femte tegnet i VIS-koden. 

3.2.3. VDS-koden skal bestå av seks alfanumeriske tegn som beskriver kjøretøyets allmenne kjennetegn. Dersom 

produsenten ikke bruker ett eller flere av de seks tegnene, skal de ubrukte plassene fylles med alfanumeriske tegn etter 

produsentens valg for å oppnå det fastsatte antallet på seks tegn. 

3.2.4. VIS-koden skal bestå av åtte alfanumeriske tegn hvorav de fire siste bare skal være tall. 

VIS-koden skal sammen med WMI-koden og VDS-koden muliggjøre tydelig identifikasjon av et bestemt kjøretøy. 

Ubrukte plasser skal fylles med tallet «0» for å oppnå det fastsatte antallet på åtte tegn.  
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3.2.5. VDS-koden og VIS-koden skal oppfylle kravene fastsatt i ISO-standard 3779:2009 om «Veikjøretøyer – 

Identifikasjonsnummer for kjøretøy (VIN) – Innhold og struktur». 

3.2.6. Det skal ikke være mellomrom mellom tegnene. 

3.2.7. Det er ikke tillatt å bruke bokstavene «I», «O» eller «Q». 

3.2.8. Kjøretøyets understellsnummer skal om mulig angis på én linje. Dersom understellsnummeret angis på to linjer, får 

denne bestemmelsen anvendelse på begge linjer. 

4. Krav til merking ved etappevis godkjenning 

4.1. Basiskjøretøyets understellsnummer 

Basiskjøretøyets understellsnummer i samsvar med kravene i del 3 i dette vedlegget skal beholdes gjennom alle 

etterfølgende etapper av typegodkjenningen for å sikre prosessens sporbarhet. 

4.2. Ytterligere lovfestet produsentmerke 

4.2.1. I annen og etterfølgende etapper skal produsenten, i tillegg til det lovfestede produsentmerket fastsatt i del 2, feste et 

ytterligere merke på kjøretøyet på grunnlag av modellen fastsatt i tillegg 1 til dette vedlegget. Merket skal festes godt 

på et lett synlig og tilgjengelig sted på en del som normalt ikke skiftes ut ved normal bruk, regelmessig vedlikehold 

eller reparasjon. Opplysningene på merket skal være lett å lese, ikke kunne slettes og være angitt i rekkefølgen 

nedenfor: 

4.2.1.1. produsentens navn, 

4.2.1.2. EU-typegodkjenningsnummer i samsvar med nr. 3 i vedlegg VII til denne forordning, 

4.2.1.3. kjøretøygruppe, herunder undergruppe og under-undergruppe(1), og godkjenningsetappe (for basiskjøretøyer skal 

denne første identifiseringen utelates, og for etterfølgende etapper skal det framgå av opplysningene hvilken etappe 

det gjelder: f.eks. «ETAPPE 3» for tredje etappe), der hver post er atskilt med ett eller flere mellomrom, 

4.2.1.4. kjøretøyets understellsnummer, 

4.2.1.5. lydnivå når stillestående i følgende format: «… dB(A) – … min–1» (dersom kjøretøyet er unntatt fra prøving av 

lydnivå når stillestående, skal opplysningene angis som «- - - dB(A) – - - - min–1»)(2), 

4.2.1.6. motoreffekt i følgende format: «… kW» (denne posten skal utelates for kjøretøyer som ikke har restriksjoner på 

største motoreffekt)(2), kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet i følgende format: «… km/t» (denne posten skal 

utelates for kjøretøyer som ikke har restriksjoner på høyeste hastighet)(2) og kjøretøyets største tillatte totalmasse(2). 

Hver post skal være atskilt med ett eller flere mellomrom. 

5. Krav til merking av komponenter eller separate tekniske enheter 

5.1. Hver tekniske enhet eller komponent, enten den er en del av et system eller ikke, som er EU-typegodkjent og 

produsert i samsvar med den godkjente typen, skal merkes med et EU-typegodkjenningsmerke i samsvar med artikkel 

39 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

5.2. EU-typegodkjenningsmerket for en separat teknisk enhet eller en komponent skal bestå av: 

5.2.1. Et rektangel som omgir en liten bokstav «e», etterfulgt av identifikasjonsnummeret (som fastsatt i nr. 2.1 i vedlegg 

VII) til medlemsstaten som har gitt EU-typegodkjenningen for den separate tekniske enheten eller komponenten. 
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5.2.2. I nærheten av rektangelet et «løpenummer for typegodkjenningsdokumenter» angitt i del 4 av EU-

typegodkjenningsnummeret i henhold til nr. 2.4 i vedlegg VII. I tillegg skal det i henhold til tabell 1 i vedlegg VII 

angis et alfanumerisk tegn som klart og tydelig viser hvilken type komponent eller separat teknisk enhet det dreier seg 

om. 

5.2.3. EU-typegodkjenningsmerket for en separat teknisk enhet eller komponent skal festes til den separate tekniske enheten 

eller komponenten på en slik måte at det ikke kan slettes (f.eks. stemplet, etset, lasergravert, selvødeleggende 

selvklebende etikett), og er klart leselig og synlig der det er festet til kjøretøyet uten at det skal være nødvendig å 

fjerne noen deler ved hjelp av verktøy. 

5.2.4. Eksempler på EU-typegodkjenningsmerke for en separat teknisk enhet eller en komponent finnes i tillegg 2 til dette 

vedlegget. Størrelsen på «a» skal være ≥ 3 mm. 

5.3. Dessuten skal merke, firma eller varemerke oppføres i nærheten av EU-typegodkjenningsmerket. 

 _____  
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Tillegg 1 

Eksempler på produsentmerke 

1. Eksempel for moped: 

BIANCA SCOOTER LTD. 

L1e-B 

e6*168/2013*01223 

5DRH123UPAX000001 

90 dB(A) – 3 750 min–1 

4 kW 45 km/t høyst 190 kg 

2. Eksempel for en motorsykkel i undergruppe A2 med elektrisk framdrift: 

LOUIS’ ELECTRIC MOTORCYCLE 

L3e-A2 

e12*168/2013*10920 

PC9JZCTMYCVWS0002 

- - - dB(A) – - - - min–1 

35 kW høyst 380 kg 

3. Eksempel for en trehjuls motorsykkel med plass til passasjer: 

F.M. & U.Y. 

L5e-A 

e4*168/2013*30069 

1FY1HAZ433K849622 

93 dB(A) – 4 750 min–1 

høyst 935 kg 

4. Eksempel for en etappevis godkjent (etappe 2) tung mopedbil for godstransport: 

FOURGON-MOTORS S.A.R.L 

L7e-CU ETAPPE 2 

e50*168/2013*25 089 

VTFXXXXXXCL780002 

101 dB(A) – 4 100 min–1 

15 kW 78 km/t høyst 1 460 kg 
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5. Eksempel for en L3e-A3-motorsykkel med tilleggsopplysninger om det konverterte kjøretøyet (KK), en L3e-A2-

motorsykkel, utenfor det tydelig avmerkede rektangelet. I dette tilfellet i forbindelse med en midlertidig, reversibel og 

produsentgodkjent endring av den først registrerte L3e-A3-motorsykkelen for å registrere den nasjonalt etter konvertering 

til en L3e-A2-konfigurasjon med redusert effekt (f.eks. for førere med førerkort for klasse A2): 

MOTORUDOLPH 

L3e-A3 

e4*168/2013*2691 

JRM00DBP008002211 

84 dB(A) – 4 250 min–1 

høyst 352 kg 

L3e-A2 

e4*168/2013*2692 

83 dB(A) – 3 750 min–1 

35 kW 
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Tillegg 2 

Eksempler på EU-typegodkjenningsmerke for separate tekniske enheter eller komponenter 

Figur 1 

Eksempel på EU-typegodkjenningsmerke for et eksosanlegg (forurensnings- og støyreduserende innretning) som en 

separat teknisk enhet eller komponent 

 

Forklarende merknad til figur 1 

EU-typegodkjenningsmerket over er utstedt av Portugal med nummer 00024 for et eksosanlegg (forurensnings- og 

støyreduserende innretning). 

Figur 2 

Eksempel på EU-typegodkjenningsmerke for en støyreduserende innretning som en separat teknisk enhet eller 

komponent 

 

Forklarende merknad til figur 2 

EU-typegodkjenningsmerket over er utstedt av Østerrike med nummer 00456 for en støyreduserende innretning.  
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Figur 3 

Eksempel på EU-typegodkjenningsmerke for en forurensningsreduserende innretning som en separat teknisk enhet 

eller komponent 

 

Forklarende merknad til figur 3 

EU-typegodkjenningsmerket over er utstedt av Kroatia med nummer 10678 for en forurensningsreduserende innretning. 

Figur 4 

Eksempel på EU-typegodkjenningsmerke for en innretning for sikt bakover som en separat teknisk enhet eller 

komponent 

 

Forklarende merknad til figur 4 

EU-typegodkjenningsmerket over er utstedt av Finland med nummer 02884 for en innretning for sikt bakover.  



Nr. 17/264 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

Figur 5 

Eksempel på EU-typegodkjenningsmerke for en tilhengerkopling som en separat teknisk enhet eller komponent 

 

Forklarende merknad til figur 5 

EU-typegodkjenningsmerket over er utstedt av Bulgaria med nummer 00134 for en tilhengerkopling. 

  

Forklarende merknader til vedlegg V 

(Fotnoter og forklaringer skal ikke føres opp på det lovfestede produsentmerket) 

(1) Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i og vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013 skal angis (f.eks. «L3e-A1E» for en 

enduromotorsykkel med lav ytelse). 

(2) Angis bare dersom verdien er endret under den aktuelle typegodkjenningsetappen. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

Modeller for EU-typegodkjenningsdokumentet 

LISTE OVER TILLEGG 

Tillegg 

nr. 
Tilleggets tittel Side 

1 Modell for EU-typegodkjenningsdokumentet for hele kjøretøyer med hensyn til en ferdigoppbygd 

kjøretøytype 

159 

2 Modell for EU-typegodkjenningsdokumentet for hele kjøretøyer med hensyn til en delvis 

oppbygd type, en kjøretøytype med ferdigoppbygde og delvis oppbygde varianter, en 

kjøretøytype med etappevis ferdigoppbygde og delvis oppbygde varianter eller en etappevis 

ferdigoppbygd kjøretøytype 

162 

3 Modell for tilføyelse til EU-typegodkjenningsdokumentet 166 

4 Modell for EU-typegodkjenningsdokumentet for et kjøretøysystem 170 

5 Modell for EU-typegodkjenningsdokumentet for en separat teknisk enhet eller en komponent 172 

6 Modell for tilføyelse til EU-typegodkjenningsdokumentet for en separat teknisk enhet eller en 

komponent 

174 

1. Alminnelige krav 

1.1. Modell A for EU-typegodkjenningsdokumentet for hele kjøretøyer med hensyn til en ferdigoppbygd kjøretøytype er 

fastsatt i tillegg 1. 

1.2. Modell B for EU-typegodkjenningsdokumentet for hele kjøretøyer med hensyn til en delvis oppbygd kjøretøytype, en 

kjøretøytype med ferdigoppbygde og delvis oppbygde varianter, en kjøretøytype med etappevis ferdigoppbygde og 

delvis oppbygde varianter eller en etappevis ferdigoppbygd kjøretøytype er fastsatt i tillegg 2. 

1.3. Listen over gjeldende krav eller rettsakter som kjøretøytypen samsvarer med, og som er vedlagt EU-typegod-

kjenningsdokumentet for hele kjøretøyer når produsenten velger typegodkjenning i ett trinn i samsvar med artikkel 30 

nr. 6 i forordning (EU) nr. 168/2013, er fastsatt i tillegg 3. 

1.4. Modell C for EU-typegodkjenningsdokumentet for et kjøretøysystem er fastsatt i tillegg 4. 

1.5. Modell D for EU-typegodkjenningsdokumentet for en separat teknisk enhet eller en komponent er fastsatt i tillegg 5. 

1.5.1. Tilføyelsen til typegodkjenningsdokumentet for en separat teknisk enhet eller en komponent er fastsatt i tillegg 6. 

Dersom en komponent eller separat teknisk enhet har bruksbegrensninger, skal disse begrensningene kontrolleres ved 

typegodkjenningen og angis i denne tilføyelsen. 

I denne tilføyelsen angis også separate tekniske enheter og komponenter som kan EU-typegodkjennes og på hvilke 

vilkår. 

1.6. Typegodkjenningsdokumentet skal ikke være større enn A4-format (210 × 297 mm) eller brettet til den størrelsen. 

 _____  



Nr. 17/266 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

Tillegg 1 

Modell for EU-typegodkjenningsdokumentet for hele kjøretøyer med hensyn til en ferdigoppbygd kjøretøytype 

EU-typegodkjenningsdokument 

MODELL A 

(skal brukes ved typegodkjenning av et ferdigoppbygd kjøretøy) 

Format: A4 (210 × 297 mm) 

EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR HELE KJØRETØYER 

Identifikasjon av typegodkjenningsmyndigheten 

Melding om: 

— EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer(1) 

— utvidelse av EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer(1) 

— avslag på EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer(1) 

— tilbakekalling av EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer(1) 
 

for en type ferdigoppbygd kjøretøy 

i henhold til forordning (EU) nr. 168/2013, sist endret ved (delegert kommisjons-)(1)forordning (EU) nr. …/…(1)(5) 

EU-typegodkjenningsnummer:  .......................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse:  ...............................................................................................................................................................  

AVSNITT I 

0.1. Merke (produsentens firma):  ...............................................................................................................................................  

0.2. Type(2):  ...............................................................................................................................................................................  

0.2.1. Variant(er)(2):  ......................................................................................................................................................................  

0.2.2. Versjon(er)(2):  .....................................................................................................................................................................  

0.2.3. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................................  

0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(3):  ...............................................................................................  

0.4. Selskapsnavn og adresse til produsenten av det ferdigoppbygde kjøretøyet:  ......................................................................  

0.4.1. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ........................................................................................................  

0.4.2. Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:  ....................................................................................................  

AVSNITT II 

1. Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvingene:  ...............................................................................................................  

2. Prøvingsrapportens dato:  ..........................................................................................................................................................  

3. Prøvingsrapportens nummer:  ....................................................................................................................................................  
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AVSNITT III 

Undertegnede bekrefter herved at produsentens beskrivelse i vedlagte opplysningsdokument er i samsvar med kjøretøytypen 

beskrevet ovenfor, der én eller flere representative eksemplarer som EU-typegodkjenningsmyndigheten har valgt ut, er framlagt 

som prototyp(er) av kjøretøytypen, og at de vedlagte prøvingsresultatene gjelder for kjøretøytypen. 

1. Den ferdigoppbygde kjøretøytypen oppfyller / oppfyller ikke(1) alle relevante krav oppført i vedlegg II til forordning 

(EU) nr. 168/2013. 

1.1. Gyldighetsbegrensninger(1)(6):  ............................................................................................................................................  

1.2. Gjeldende fritak(1)(6)(7):  ......................................................................................................................................................  

1.2.1. Begrunnelse for fritakene(1)(7):  ...........................................................................................................................................  

1.2.2. Alternative krav(1)(7):  ..........................................................................................................................................................  

2. Godkjenningen gis/utvides/avslås/tilbakekalles(1) 

2.1. Godkjenningen gis i samsvar med artikkel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013, og gyldigheten er dermed begrenset til 

dd/mm/åå. 

Sted:  ................................................................................................................................................................................................  

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

Navn og underskrift (eller visuell framstilling av en «avansert elektronisk signatur» i samsvar med direktiv 1999/93/EF, 

herunder verifikasjonsdata):  ............................................................................................................................................................  

Vedlegg: 

— Informasjonspakke 

— Prøvingsresultater 

— Navn, stilling i foretaket og underskriftsprøve(r) for personen(e) som har myndighet til å undertegne samsvarssertifikater 

— Et utfylt eksemplar av samsvarssertifikatet 

Merk: 

— Dersom denne modellen brukes i forbindelse med typegodkjenning av et kjøretøy som et unntak for ny teknologi eller nye 

prinsipper i henhold til artikkel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013, skal dokumentets tittel lyde: «FORELØPIG EU-

TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR HELE KJØRETØYER, GYLDIG BARE PÅ TERRITORIET TIL … (4)». 

Det skal også framgå av det foreløpige typegodkjenningsdokumentet hvilke begrensninger som er pålagt med hensyn til 

godkjenningens gyldighet og hvilke fritak som er gitt i samsvar med artikkel 30 nr. 4 i forordning (EU) nr. 168/2013. 
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— Dersom denne modellen benyttes til nasjonal typegodkjenning i henhold til artikkel 42 i forordning (EU) nr. 168/2013 av 

kjøretøyer produsert i små serier, skal den ikke ha overskriften «EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR 

KJØRETØYER». I teksten skal det opplyses om fritakene, om begrunnelsen for fritakene og om alternative krav i henhold 

til artikkel 42 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

  

Forklarende merknader til tillegg 1 

(Fotnoter og forklaringer skal ikke føres opp i typegodkjenningsdokumentet) 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom en eller flere artikler i forordning (EU) nr. 168/2013 er endret, angis bare den siste endringen som får anvendelse på EU-

typegodkjenningen. 

(3) Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som fastsatt i nr. 2.3 i del B i 

vedlegg I. 

(4) Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i og vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013 skal angis, f.eks. «L3e-A1E» for en 

enduromotorsykkel med lav ytelse. 

(5) Gjelder bare typegodkjenning av et kjøretøy som unntak for ny teknologi eller nye prinsipper i henhold til artikkel 40 i forordning (EU)  

nr. 168/2013. 

(6) Gjelder bare for nasjonal typegodkjenning i henhold til artikkel 42 i forordning (EU) nr. 168/2013 av kjøretøyer produsert i små serier. 

(7) Angi medlemsstaten. 

 _____  
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Tillegg 2 

Modell for EU-typegodkjenningsdokumentet for hele kjøretøyer med hensyn til en delvis oppbygd type, en kjøretøytype 

med ferdigoppbygde og delvis oppbygde varianter, en kjøretøytype med etappevis ferdigoppbygde og delvis oppbygde 

varianter eller en etappevis ferdigoppbygd kjøretøytype 

EU-typegodkjenningsdokument 

MODELL B 

(skal brukes ved typegodkjenning av et etappevis ferdigoppbygd eller delvis oppbygd kjøretøy eller en kjøretøytype med 

ferdigoppbygde og delvis oppbygde varianter eller med etappevis ferdigoppbygde og delvis oppbygde varianter) 

Format: A4 (210 × 297 mm) 

EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR HELE KJØRETØYER 

Godkjenningsmyndighetens stempel 

Melding om: 

— EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer(1) 

— utvidelse av EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer(1) 

— avslag på EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer(1) 

— tilbakekalling av EU-typegodkjenning av hele 

kjøretøyer(1) 
 

— for en etappevis ferdigoppbygd kjøretøytype(1) 

— for en delvis oppbygd kjøretøytype(1) 

— for en kjøretøytype med ferdigoppbygde og delvis 

oppbygde varianter(1) 

— for en kjøretøytype med etappevis ferdigoppbygde og 

delvis oppbygde varianter(1) 

i henhold til forordning (EU) nr. 168/2013, sist endret ved (delegert kommisjons-)(1)forordning (EU) nr. …/…(1)(8) 

EU-typegodkjenningsnummer(1):  ................................................................................................................................................... . 

Begrunnelse for utvidelse(1):  .......................................................................................................................................................... . 

AVSNITT I 

0.1. Merke (produsentens firma):  ...............................................................................................................................................  

0.2. Type(2):  ................................................................................................................................................................................  

0.2.1. Variant(er)(2):  ......................................................................................................................................................................  

0.2.2. Versjon(er)(2):  .....................................................................................................................................................................  

0.2.3. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................................  

0.3. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(3):  ...............................................................................................  

0.4. Selskapsnavn og adresse til produsenten av det ferdigoppbygde kjøretøyet(1)(4): 

Selskapsnavn og adresse til produsenten av den ferdigoppbygde varianten(1)(4): 

Selskapsnavn og adresse til produsenten av det/den etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet/varianten(1)(4): 

Selskapsnavn og adresse til produsenten med ansvar for den siste etappen i oppbyggingen av det delvis oppbygde kjøretøyet(1)(4): 

Selskapsnavn og adresse(r) til produsenten(e) som har ansvar for alle tidligere etapper(1)(4): 
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0.4.1. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ........................................................................................................  

0.4.2. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ..................................................................................................  

AVSNITT II 

Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvingene: ...................................................................................................................... . 

Prøvingsrapportens dato: ................................................................................................................................................................. . 

Prøvingsrapportens nummer: .......................................................................................................................................................... . 

AVSNITT III 

Undertegnede bekrefter herved at produsentens beskrivelse i vedlagte opplysningsdokument er i samsvar med kjøretøytypen 

beskrevet ovenfor, der én eller flere representative eksemplarer som EU-typegodkjenningsmyndigheten har valgt ut, er framlagt 

som prototyp(er) av kjøretøytypen, og at de vedlagte prøvingsresultatene gjelder for kjøretøytypen. 

1. For ferdigoppbygde varianter 

1.1. De ferdigoppbygde variantene av kjøretøytypen oppfyller / oppfyller ikke(1) alle relevante krav oppført i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 168/2013. 

2. For etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer/varianter 

2.1. Den etappevis ferdigoppbygde kjøretøytypen / etappevis ferdigoppbygde varianten av kjøretøytypen oppfyller / 

oppfyller ikke(1) alle relevante krav oppført i vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013(4): 

2.1.1. Godkjenningsmyndigheten har kontrollert at det/den etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet/varianten av kjøretøytypen 

oppfyller alle gjeldende tekniske krav på tidspunktet da denne typegodkjenningen blir gitt (se artikkel 25 nr. 6 i 

forordning (EU) nr. 168/2013). 

3. For delvis oppbygde kjøretøyer/varianter 

3.1. Den delvis oppbygde kjøretøy typen / de delvis oppbygde variantene av kjøretøytypen oppfyller / oppfyller ikke(1) de 

tekniske kravene i rettsaktene som er oppført i tabellen i punkt 2 i del 2(4). 

4. Godkjenningen gis/utvides/avslås/tilbakekalles(1) 

4.1. Godkjenningen gis i samsvar med artikkel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013, og gyldigheten er dermed begrenset til 

dd/mm/åå. 

5. Gyldighetsbegrensninger(1)(6):  ............................................................................................................................................  

6. Gjeldende fritak(1)(6)(7):  ......................................................................................................................................................  

6.1. Begrunnelse for fritakene(1)(7):  ............................................................................................................................................  

6.2. Alternative krav(1)(7):  ..........................................................................................................................................................  

Sted:  ................................................................................................................................................................................................  

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

Navn og underskrift (eller visuell framstilling av en «avansert elektronisk signatur» i samsvar med direktiv 1999/93/EF, 

herunder verifikasjonsdata): ............................................................................................................................................................ . 

Vedlegg: 

— Informasjonspakke 

— Prøvingsresultater 
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— Navn, stilling i foretaket og underskriftsprøve(r) for personen(e) som har myndighet til å undertegne samsvarssertifikater 

— Et utfylt eksemplar av samsvarssertifikatet 

Merk: 

— Dersom denne modellen brukes i forbindelse med typegodkjenning av et kjøretøy som et unntak for ny teknologi eller nye 

prinsipper i henhold til artikkel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013, skal dokumentets tittel lyde: «FORELØPIG EU-

TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR HELE KJØRETØYER, GYLDIG BARE PÅ TERRITORIET TIL …(4)». 

Det skal også framgå av det foreløpige typegodkjenningsdokumentet hvilke begrensninger som er pålagt med hensyn til 

godkjenningens gyldighet og hvilke fritak som er gitt i samsvar med artikkel 30 nr. 4 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

— Dersom denne modellen benyttes til nasjonal typegodkjenning i henhold til artikkel 42 i forordning (EU) nr. 168/2013 av 

kjøretøyer produsert i små serier, skal den ikke ha overskriften «EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR 

KJØRETØYER». I teksten skal det opplyses om fritakene, om begrunnelsen for fritakene og om alternative krav i henhold 

til artikkel 42 nr. 2 i forordning (EU) nr. 168/2013.  
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EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR HELE KJØRETØYER 

DEL 2 

Denne EU-typegodkjenningen gjelder delvis oppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer, varianter eller versjoner. 

1. Tidligere etappegodkjenning(er) av kjøretøyene. 

Etappe 
EU-typegodkjennings-

nummer 
Dato 

Gjelder for (alt etter 

hva som er relevant) 

Varianter eller versjoner som er 

delvis oppbygd eller etappevis 

ferdigoppbygd(*) 

1 

(basiskjøretøy) 

    

2     

(*) Dersom typegodkjenningen omfatter én eller flere delvis oppbygde varianter eller versjoner, angis de varianter eller versjoner som er 

ferdigoppbygd eller etappevis ferdigoppbygd. 

2. Liste over krav for den typegodkjente delvis oppbygde kjøretøytypen, -varianten eller -versjonen (det skal eventuelt tas 

hensyn til virkeområdet for og siste endringer av hver av rettsaktene oppført nedenfor). 

Punkt Område Rettsakt Endret ved Gjelder variant eller eventuelt versjon 

     

(Angi bare områder der det foreligger EF-typegodkjenning / UN-ECE-godkjenning.) 

  

Forklarende merknader til tillegg 2 

(Fotnoter og forklaringer skal ikke føres opp i typegodkjenningsdokumentet) 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som fastsatt i nr. 2.3 i del B i 

vedlegg I. 

(3) Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i og vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013 skal angis, f.eks. «L3e-A1E» for en 

enduromotorsykkel med lav ytelse. 

(4) Angi medlemsstaten. 

(6) Gjelder bare typegodkjenning av et kjøretøy som unntak for ny teknologi eller nye prinsipper i henhold til artikkel 40 i forordning (EU)  

nr. 168/2013. 

(7) Gjelder bare for nasjonal typegodkjenning i henhold til artikkel 42 i forordning (EU) nr. 168/2013 av kjøretøyer produsert i små serier. 

(8) Dersom en eller flere artikler i forordning (EU) nr. 168/2013 er endret, angis bare den siste endringen som får anvendelse på EU-

typegodkjenningen. 

 _____  
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Tillegg 3 

Modell for tilføyelse til EU-typegodkjenningsdokumentet 

Tilføyelse til EU-typegodkjenningsdokumentet 

Liste over rettsakter som kjøretøytypen er i samsvar med 

Fylles ut bare ved typegodkjenning i samsvar med artikkel 30 nr. 6 i forordning (EU) nr. 168/2013 

Punkt Område Rettsakt Endret ved Gjelder for versjon 

KRAV TIL MILJØPRESTASJON OG FRAMDRIFTSENHETENS YTELSE (EPPR) 

1 Eksosutslipp etter kaldstart Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 134/2014 vedlegg II 

  

2 Eksosutslipp ved prøving ved (økt) 

tomgangsturtall / fri akselerasjon 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 134/2014 vedlegg III 

  

3 Utslipp av veivhusgass Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 134/2014 vedlegg IV 

  

4 Fordampingsutslipp Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 134/2014 vedlegg V 

  

5 Forurensningsreduserende 

innretningers holdbarhet 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 134/2014 vedlegg VI 

  

6 Måling av CO2-utslipp, drivstofforbruk, 

forbruk av elektrisk energi og elektrisk 

rekkevidde 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 134/2014 vedlegg VII 

  

7 Prøving av miljømessig egendiagnose 

(OBD) 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 134/2014 vedlegg VIII 

  

8 Tillatt lydnivå Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 134/2014 vedlegg IX 

  

9 Prosedyrer og tekniske krav med 

hensyn til kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet, største 

dreiemoment, største kontinuerlig 

samlet effekt og største toppeffekt 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 134/2014 vedlegg X 

  

10 Definisjon av kjøretøyets 

framdriftsfamilie 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 134/2014 vedlegg XI 
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Punkt Område Rettsakt Endret ved Gjelder for versjon 

KRAV TIL KJØRETØYETS FUNKSJONSSIKKERHET 

1 Signalhorn Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg II 

  

2 Bremsing, herunder blokkeringsfrie og 

kombinerte bremseanlegg 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg III 

  

3 Elektrisk sikkerhet Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg IV 

  

4 Krav til produsentens erklæring om 

holdbarhetsprøving av systemer, deler 

og utstyr som er avgjørende for 

funksjonssikkerheten 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg V 

  

5 Vernekonstruksjoner foran og bak Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg VI 

  

6 Ruter, vindusviskere og vindusspylere 

og avisings- og avduggingssystemer 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg VII 

  

7 Førerbetjente betjeningsinnretninger, 

herunder merking av betjenings-

innretninger, kontrollinnretninger og 

indikatorer 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg VIII 

  

8 Montering av lys- og lyssigna-

linnretninger, herunder automatisk 

tenning og slukking av lys 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg IX 

  

9 Sikt bakover Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg X 

  

10 Veltevern (ROPS) Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg XI 

  

11 Sikkerhetsbeltefester og 

sikkerhetsbelter 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg XII 

  

12 Sitteplasser (saler og seter) Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg XIII 
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Punkt Område Rettsakt Endret ved Gjelder for versjon 

13 Styrbarhet, kurveegenskaper og 

svingegenskaper 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg XIV 

  

14 Montering av dekk Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg XV 

  

15 Skilt med kjøretøyets høyeste hastighet 

og dets plassering på kjøretøyet 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg XVI 

  

16 Vern av passasjerer, herunder 

innvendig utstyr og kjøretøyets dører 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg XVII 

  

17 Største kontinuerlig samlet effekt 

og/eller kjøretøyets konstruksjons-

messige hastighetsbegrensning 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg XVIII 

  

18 Krav til kjøretøykonstruksjonens 

motstandsdyktighet 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 3/2014 vedlegg XIX 

  

KRAV TIL KJØRETØYETS OPPBYGGING OG ALMINNELIGE TYPEGODKJENNINGSKRAV 

1 Tiltak for å forhindre ulovlige inngrep i 

framdriftssystemet 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014 vedlegg II 

  

2 Bestemmelser om prosedyrer for 

typegodkjenning 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014 vedlegg III 

  

3 Produksjonssamsvar Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014 vedlegg IV 

  

4 Koplinger og fester Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014 vedlegg V 

  

5 Sikringsinnretninger mot 

uvedkommendes bruk 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014 vedlegg VI 

  

6 Elektromagnetisk kompatibilitet 

(EMC) 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014 vedlegg VII 

  

7 Utvendige utstikkende deler Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014 vedlegg VIII 
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Punkt Område Rettsakt Endret ved Gjelder for versjon 

8 Oppbevaring av drivstoff Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014 vedlegg IX 

  

9 Lasteplattformer Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014 vedlegg X 

  

10 Masser og dimensjoner Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014 vedlegg XI 

  

11 Funksjonskrav til egendiagnose (OBD) Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014 vedlegg XII 

  

12 Fastholdingsinnretninger og fotstøtter 

for passasjerer 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014 vedlegg XIII 

  

13 Monteringssted for kjennemerke Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014 vedlegg XIV 

  

14 Tilgang til opplysninger om reparasjon 

og vedlikehold 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014 vedlegg XV 

  

15 Parkeringsstøtter Delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 44/2014 vedlegg XVI 
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Tillegg 4 

Modell for EU-typegodkjenningsdokumentet for et kjøretøysystem 

EU-typegodkjenningsdokument 

MODELL C 

(skal brukes ved typegodkjenning av et kjøretøysystem) 

Format: A4 (210 × 297 mm) 

EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

Godkjenningsmyndighetens stempel 

Melding om: 

— EU-typegodkjenning(1) 

— utvidelse av EU-typegodkjenning(1) 

— avslag på EU-typegodkjenning(1) 

— tilbakekalling av EU-typegodkjenning(1)  

en type system / type kjøretøy med hensyn til et system(1)(0) 

med hensyn til vedlegg ……(a) til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. …/… (og vedlegg …(a) til delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. …/…)(1), sist endret ved (delegert kommisjons-)(1)forordning (EU) nr. …/…(1)(6) 

EU-typegodkjenningsnummer(1)(6)  .................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse(1)  ............................................................................................................................................................  

AVSNITT I 

0.7. Merke(r) (produsentens firma):  .........................................................................................................................................  

0.8. Type:  .................................................................................................................................................................................  

0.8.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ....................................................................................................................................  

0.9. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .............................................................................................................................  

0.9.1. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ......................................................................................................  

0.9.2. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ................................................................................................  

0.10. Kjøretøy(er) som systemet er beregnet på(b): 

0.10.1. Type(c): 

0.10.2. Variant(er)(c): 

0.10.3. Versjon(er)(c): 

0.10.4. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): 

0.10.5. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(3):  
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AVSNITT II 

1. Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvingene:  ...............................................................................................................  

2. Prøvingsrapporten(e)s dato:  ......................................................................................................................................................  

3. Prøvingsrapporten(e)s nummer:  ...............................................................................................................................................  

4. Eventuelle merknader:  ..............................................................................................................................................................  

5. Gyldighetsbegrensninger(1)(5):  .................................................................................................................................................  

6. Gjeldende fritak(1)(5):  ...............................................................................................................................................................  

Sted:  ................................................................................................................................................................................................  

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

Navn og underskrift (eller visuell framstilling av en «avansert elektronisk signatur» i samsvar med direktiv 1999/93/EF, 

herunder verifikasjonsdata):  ............................................................................................................................................................  

Vedlegg: 

— Informasjonspakke 

— Prøvingsrapport 

Merk: 

— Dersom denne modellen brukes i forbindelse med typegodkjenning av et system som et unntak for ny teknologi eller nye 

prinsipper i henhold til artikkel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013, skal dokumentets tittel lyde: «FORELØPIG EU-

TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT, GYLDIG BARE PÅ TERRITORIET TIL …(4)». Det skal også framgå av det 

foreløpige typegodkjenningsdokumentet hvilke begrensninger som er pålagt med hensyn til godkjenningens gyldighet og 

hvilke fritak som er gitt i samsvar med artikkel 30 nr. 4 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

  

Forklarende merknader til tillegg 4: 

(Fotnoter og forklaringer skal ikke føres opp i typegodkjenningsdokumentet) 

(0) Angi system i samsvar med første kolonne i tabell 1 i nr. 6 i vedlegg VII (f.eks. montering av lys- og lyssignalinnretninger). 

(1)  Stryk det som ikke passer.  

(3)  Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i og vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013 skal angis, f.eks. «L3e-A1E» for en 

enduromotorsykkel med lav ytelse.  

(4)  Angi medlemsstaten.  

(5)  Gjelder bare typegodkjenning av et system som unntak for ny teknologi eller nye prinsipper i henhold til artikkel 40 i forordning (EU)  

nr. 168/2013.  

(6)  Angi den siste endringen av den delegerte kommisjonsforordningen som får anvendelse på EU-typegodkjenningen.  

(a)  Romertallet for det relevante vedlegget til den delegerte kommisjonsforordningen, eller flere romertall for de relevante vedleggene til 

samme delegerte kommisjonsforordning.  

(b)  Disse opplysningene gis for hver kjøretøytype.  

(c)  Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som fastsatt i nr. 2.3 i del B i 

vedlegg I. 

 _____  
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Tillegg 5 

Modell for EU-typegodkjenningsdokumentet for en separat teknisk enhet eller en komponent 

EU-typegodkjenningsdokument 

MODELL D 

(skal brukes ved typegodkjenning av en komponent / separat teknisk enhet) 

Format: A4 (210 × 297 mm) 

EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

Godkjenningsmyndighetens stempel 

Melding om: 

— EU-typegodkjenning(1) 

— utvidelse av EU-typegodkjenning(1) 

— avslag på EU-typegodkjenning(1) 

— tilbakekalling av EU-typegodkjenning(1)  

av en type komponent / separat teknisk enhet(1)(0) 

med hensyn til vedlegg …(a) til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. …/… (og vedlegg …(a) til delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. …/…)(1), sist endret ved (delegert kommisjons-)(1)forordning (EU) nr. …/… …(1)(6) 

EU-typegodkjenningsnummer(1):  ....................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse(1):  ...........................................................................................................................................................  

AVSNITT I 

0.7. Merke(r) (produsentens firma):  .........................................................................................................................................  

0.8. Type:  .................................................................................................................................................................................  

0.8.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ....................................................................................................................................  

0.9. Produsentens selskapsnavn og adresse:  .............................................................................................................................  

0.9.1. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ......................................................................................................  

0.9.2. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ................................................................................................  

0.10. Når det dreier seg om en separat teknisk enhet, kjøretøy(er) som den er beregnet på(b): 

0.10.1. Type(c):  .............................................................................................................................................................................  

0.10.2. Variant(er)(c):  ....................................................................................................................................................................  

0.10.3. Versjon(er)(c):  ...................................................................................................................................................................  

0.10.4. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ....................................................................................................................................  

0.10.5. Kjøretøyets gruppe, undergruppe og under-undergruppe(3):  .............................................................................................   
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AVSNITT II 

1. Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvingene:  ...............................................................................................................  

2. Prøvingsrapporten(e)s dato:  ......................................................................................................................................................  

3. Prøvingsrapporten(e)s nummer:  ...............................................................................................................................................  

4. Merknader (se tilføyelse):  .........................................................................................................................................................  

5. Gyldighetsbegrensninger(1)(4): ..................................................................................................................................................  

6. Gjeldende fritak(1)(4):  ...............................................................................................................................................................  

Sted:  ................................................................................................................................................................................................  

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

Navn og underskrift (eller visuell framstilling av en «avansert elektronisk signatur» i samsvar med direktiv 1999/93/EF, 

herunder verifikasjonsdata):  ............................................................................................................................................................  

Vedlegg: 

— Informasjonspakke 

— Prøvingsrapport 

Merk: 

— Dersom denne modellen brukes i forbindelse med typegodkjenning av en komponent eller separat teknisk enhet som et 

unntak for ny teknologi eller nye prinsipper i henhold til artikkel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013, skal dokumentets tittel 

lyde: «FORELØPIG EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT, GYLDIG BARE PÅ TERRITORIET TIL …(4)». Det 

skal også framgå av det foreløpige typegodkjenningsdokumentet hvilke begrensninger som er pålagt med hensyn til 

godkjenningens gyldighet og hvilke fritak som er gitt i samsvar med artikkel 30 nr. 4 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

  

Forklarende merknader til tillegg 5 

(Fotnoter og forklaringer skal ikke føres opp i typegodkjenningsdokumentet) 

(0) Angi komponent / separat teknisk enhet i samsvar med første kolonne i tabell 1 i nr. 6 i vedlegg VII (f.eks. sikringsinnretninger mot 

uvedkommendes bruk). 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(3) Koden for klassifisering i samsvar med artikkel 4 i og vedlegg I til forordning (EU) nr. 168/2013 skal angis, f.eks. «L3e-A1E» for en 

enduromotorsykkel med lav ytelse. 

(4) Angi medlemsstaten. 

(5) Gjelder bare typegodkjenning av en komponent eller separat teknisk enhet som et unntak for ny teknologi eller nye prinsipper i henhold til 

artikkel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

(6) Angi den siste endringen av den delegerte kommisjonsforordningen som får anvendelse på EU-typegodkjenningen. 

(a) Romertallet for det relevante vedlegget til den delegerte kommisjonsforordningen, eller flere romertall for de relevante vedleggene til 

samme delegerte kommisjonsforordning. 

(b) Disse opplysningene gis for hver kjøretøytype. 

(c) Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som fastsatt i nr. 2.3 i del B i 

vedlegg I. 

 _____  
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Tillegg 6 

Modell for tilføyelse til EU-typegodkjenningsdokumentet for en separat teknisk enhet eller en komponent 

Tilføyelse til EU-typegodkjenningsdokumentet 

TILFØYELSE TIL EU-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET MED EU-TYPEGODKJENNINGSNUMMER … 

1. Begrensninger for bruken av(0)(1) ........................................................................  (2):  ..........................................................  

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

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

2. Særlige vilkår for monteringen av(0)(1) ................................................................  (2):  ..........................................................  

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

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

3. Merknader(0):  .........................................................................................................................................................................  

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

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

  

Forklarende merknader til tillegg 6 

(Fotnoter og forklaringer skal ikke føres opp i tilføyelsen til typegodkjenningsdokumentet) 

(0) Stryk det som ikke passer. 

(1) Identifiser komponenten eller den separate tekniske enheten i samsvar med første kolonne i tabell 1 i nr. 6 i vedlegg VII til denne 

forordningen (f.eks. sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk). 

(2) Identifiser komponenten eller den separate tekniske enheten i samsvar med første kolonne i tabell 1 i nr. 6 i vedlegg VII til denne 

forordningen (f.eks. sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk). 

 _____  
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VEDLEGG VII 

Nummereringssystem for EU-typegodkjenningsdokumentet 

1. EU-typegodkjenningsdokumenter skal nummereres etter metoden oppført i dette vedlegget. 

2. EU-typegodkjenningsnummeret skal bestå av i alt fire deler for typegodkjenninger av hele kjøretøyer, og fem deler for 

typegodkjenninger av systemer, komponenter og separate tekniske enheter som beskrevet nedenfor. I alle tilfeller skal de 

ulike delene atskilles med en asterisk («*»). 

2.1. Del 1: Liten bokstav «e», etterfulgt av identifikasjonsnummeret til medlemsstaten som utsteder EF-typegodkjenningen, 

gjelder for alle typegodkjenningsnumre: 

1 Tyskland 19 Romania 

2 Frankrike 20 Polen 

3 Italia 21 Portugal 

4 Nederland 23 Hellas 

5 Sverige 24 Irland 

6 Belgia 25 Kroatia 

7 Ungarn 26 Slovenia 

8 Tsjekkia 27 Slovakia 

9 Spania 29 Estland 

11 Det forente kongerike 32 Latvia 

12 Østerrike 34 Bulgaria 

13 Luxembourg 36 Litauen 

17 Finland 49 Kypros 

18 Danmark 50 Malta 

2.2. Del 2: Nummeret på gjeldende forordning eller delegert kommisjonsforordning: 

— ved EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer angis «168/2013», 

— ved nasjonal typegodkjenning av hele kjøretøyer i små serier i samsvar med artikkel 42 i forordning (EU) 

nr. 168/2013 angis «NKS» med store bokstaver før «168/2013», 

— ved typegodkjenning av et system, en komponent eller en separat teknisk enhet angis nummeret på tilsvarende 

delegert kommisjonsforordning om utfylling av forordning (EU) nr. 168/2013: «3/2014», «44/2014» eller 

«134/2014». 

2.3. Del 3: siste delegerte kommisjonsforordning om endring (f.eks. «RRR/2016»), etterfulgt av systemets, komponentens 

eller den separate tekniske enhetens identifikasjonskode og gjennomføringsfasen som gjelder for typegodkjenningen i 

henhold til tabell 1 i nr. 5: 

— ved EU-typegodkjenning av hele kjøretøyer utelates del 3, 

— ved typegodkjenning av et system, en komponent eller en separat teknisk enhet angis nummeret på siste delegerte 

kommisjonsforordning om endring, etterfulgt av et alfanumerisk tegn som fastsatt i tabell 1 i nr. 5, som klart og 

tydelig viser hvilken type system, komponent eller separat teknisk enhet det dreier seg om.  
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2.4. Del 4: Løpenummer for typegodkjenningsdokumenter: 

— et løpenummer, eventuelt innledet med nuller, som angir typegodkjenningsnummeret. Løpenummeret skal ha fem 

sifre og starte på «00001». 

2.5. Del 5: Løpenummer som angir typegodkjenningens utvidelsesnummer: 

— et løpenummer med to sifre, eventuelt innledet med null, som starter på «00», for hvert utstedt 

typegodkjenningsnummer. 

3. Del 5 skal utelates bare på kjøretøyets lovfestede produsentmerke. 

4. Utformingen av typegodkjenningsnumrene (med fiktive løpenumre og fiktivt nummer på delegert kommisjonsforordning 

om endring («RRR/2016») til forklaring) 

Eksempel på typegodkjenning av et signalhorn som en komponent / separat teknisk enhet, der godkjenningen ennå ikke er 

utvidet og er utstedt av Frankrike: 

— e2*3/2014*3/2014N*00003*00 

— e2 = Frankrike (del 1) 

— 3/2014 = delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014) (del 2) 

— 3/2014N = gjenta delegert kommisjonsforordning (EU) 3/2014 for å angi at den ikke er endret, og bokstaven «N» 

for å angi at det dreier seg om et signalhorn (del 3) 

— 00003 = typegodkjenningens løpenummer (del 4) 

— 00 = utvidelsesnummer (del 5) 

Eksempel på typegodkjenning av et kjøretøysystem for motorutslipp (Euro 4) der godkjenningen er endret ved en annen 

delegert kommisjonsforordning «RRR/2016», utvidet to ganger og utstedt av Bulgaria: 

— e34*134/2014*RRR/2016A1*00403*02 

— e34 = Bulgaria (del 1) 

— 134/2014 = delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014) (del 2) 

— RRR/2016A1 = nummer på delegert kommisjonsforordning om endring (RRR/2016) og bokstaven og tallet 

«A1» for å angi at det dreier seg om motorutslipp (Euro 4) (del 3) 

— 00403 = typegodkjenningens løpenummer (del 4) 

— 02 = utvidelsesnummer (del 5) 

Eksempel på en nasjonal typegodkjenning av hele kjøretøyer i små serier som er utvidet én gang, utstedt av Østerrike og 

gitt i samsvar med artikkel 42 i forordning (EU) nr. 168/2013: 

— e12*NKS168/2013*00001*01 

— e12 = Østerrike (del 1) 

— NKS168/2013 = forordning (EU) nr. 168/2013 etter betegnelsen for nasjonal typegodkjenning av små serier (del 

2) 

— 00001 = typegodkjenningens løpenummer (del 4) 

— 01 = utvidelsesnummer (del 5) 
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Eksempel på typegodkjenningsnummer for hele kjøretøyer som er utvidet fem ganger, og som er utstedt av Nederland: 

— e4*168/2013*10690*05 

— e4 = Nederland (del 1) 

— 168/2013 = forordning (EU) 168/2013 (del 2) 

— 10690 = typegodkjenningens løpenummer (del 4) 

— 05 = utvidelsesnummer (del 5) 

Tabell 1 

Kodifisering av nummereringssystemet for EU-typegodkjenningsdokumenter for systemer, komponenter og 

separate tekniske enheter 

LISTE I – krav til miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

System eller komponent / separat teknisk enhet (STU) 
Delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 
Alfanumerisk tegn 

System: motorutslipp (Euro 4) 134/2014 A1 

System: motorutslipp (Euro 5) 134/2014 A2 

System: fordampingsutslipp (nr. 1.4.1–1.4.3 i vedlegg IV til 

forordning (EU) nr. 168/2013) 

134/2014 B1 

System: fordampingsutslipp (nr. 1.4.4–1.4.6 i vedlegg IV til 

forordning (EU) nr. 168/2013) 

134/2014 B2 

System: fordampingsutslipp (nr. 1.4.7–1.4.8 i vedlegg IV til 

forordning (EU) nr. 168/2013) 

134/2014 B3 

System: miljømessig egendiagnose (OBD-fase I: nr. 1.8.1–1.8.2 i 

vedlegg IV til forordning (EU) nr. 168/2013) 

134/2014 C1 

System: miljømessig egendiagnose (OBD-fase II: nr. 1.8.3 i 

vedlegg IV til forordning (EU) nr. 168/2013) 

134/2014 C2 

System: lydnivå 134/2014 D 

System: framdriftsenhetens ytelse 134/2014 E 

Separat teknisk enhet: forurensningsreduserende innretning 134/2014 F 

Separat teknisk enhet: støyreduserende innretning 134/2014 G 

Separat teknisk enhet: eksosanlegg (forurensnings- og 

støyreduserende innretning) 

134/2014 H 

Eksempel på typegodkjenningsnummer som skal angis på kjøretøyets lovfestede produsentmerke 

— e50*168/2013*20 089 

— e50 = Malta (del 1) 

— 168/2013 = forordning (EU) 168/2013 (del 2) 

— 20089 = typegodkjenningens løpenummer (del 4)  
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5.  

LISTE II – krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet 

System eller komponent / separat teknisk enhet (STU) 
Delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 
Alfanumerisk tegn 

System: bremseanlegg 3/2014 J 

System: montering av lys- og lyssignalinnretninger 3/2014 K 

System: veltevern (ROPS) 3/2014 L 

System: montering av dekk 3/2014 M 

Komponent / separat teknisk enhet: signalhorn 3/2014 N 

Komponent / separat teknisk enhet: frontrute i annet materiale enn 

glass 

3/2014 O 

Komponent / separat teknisk enhet: vindusspylerinnretning 3/2014 P 

Komponent / separat teknisk enhet: innretning for sikt bakover 3/2014 Q 

Komponent / separat teknisk enhet: bilbelter 3/2014 R 

Komponent / separat teknisk enhet: sitteplass (sal/sete) 3/2014 S 

 

LISTE III – krav til kjøretøyets oppbygging og alminnelige typegodkjenningskrav 

System eller komponent / separat teknisk enhet (STU) 
Delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 
Alfanumerisk tegn 

System: funksjonell egendiagnose (OBD-fase I: nr. 1.8.1–1.8.2 i 

vedlegg IV til forordning (EU) nr. 168/2013) 

44/2014 T1 

System: funksjonell egendiagnose (OBD-fase II: nr. 1.8.3 i vedlegg 

IV til forordning (EU) nr. 168/2013) 

44/2014 T2 

Separat teknisk enhet: tilhengerkopling 44/2014 U 

Separat teknisk enhet: sikringsinnretninger mot uvedkommendes 

bruk 

44/2014 V 

Separat teknisk enhet: fastholdingsinnretninger for passasjerer 44/2014 W 

Separat teknisk enhet: fotstøtter 44/2014 X 

Separat teknisk enhet: sidevogn 44/2014 Y 
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VEDLEGG VIII 

Prøvingsrapportenes format og modell for prøvingsresultatarket 

1. Alminnelige krav til prøvingsrapportenes format 

1.1. For hver av rettsaktene som er oppført i vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013, skal prøvingsrapportene 

være i samsvar med bestemmelsene i standarden EN ISO/IEC 17025:2005. Den skal særlig inneholde 

opplysningene som er nevnt i nr. 5.10.2, herunder fotnote 1, i den nevnte standarden. 

1.2. Prøvingsrapportene skal utarbeides av den tekniske instansen i samsvar med dennes regler for god praksis. 

1.3. Prøvingsrapporten skal utarbeides på et av de offisielle EU-språkene slik godkjenningsmyndigheten 

bestemmer. 

1.3.1. Dersom en prøvingsrapport er utarbeidet på et annet språk enn et av de offisielle språkene i medlemsstaten 

som behandler søknaden om godkjenning, kan godkjenningsmyndigheten kreve at søkeren framlegger en 

bekreftet oversettelse av prøvingsrapporten. 

1.4. Det kan bare framlegges bekreftede kopier av en prøvingsrapport. 

1.5. Prøvingsrapporter skal inneholde en beskrivelse av det kjøretøyet som er prøvd, herunder utvetydig 

identifikasjon. Deler som har vesentlig innvirkning på prøvingsresultatene, skal beskrives og 

identifikasjonsnummer deres skal angis. 

Eksempler på deler er støyreduserende innretninger i forbindelse med støymåling, og motorstyringssystemet 

(ECU) i forbindelse med måling av eksosutslipp. 

Videre skal de inneholde minst følgende opplysninger: 

1.5.1. En utførlig beskrivelse av kjøretøyets, systemets, komponentens eller den separate tekniske enhetens 

egenskaper med hensyn til rettsakten. 

1.5.2. Gruppe, undergruppe og under-undergruppe for kjøretøyet som er prøvd. 

1.5.3. Underinndeling av kjøretøyet som er prøvd, i henhold til nr. 4.3 i vedlegg II til delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014. 

1.5.4. Det skal framgå av opplysningene hvilke(n) variant(er) og/eller versjon(er) det gjelder. Hver enkelt versjon 

skal ikke ha mer enn ett prøvingsresultat. Det er imidlertid tillatt med en kombinasjon av flere 

prøvingsresultater for hver versjon der det dårligste resultatet angis. I så fall skal det tilføyes en merknad om 

at bare det dårligste resultatet oppgis for punkter som er merket med (*). 

1.5.5. Når prøvingene utføres på et kjøretøy, et system, en komponent eller en separat teknisk enhet som utviser en 

rekke av de minst fordelaktige egenskapene med hensyn til nødvendig ytelsesnivå (det verst tenkelige 

tilfellet), skal prøvingsrapporten inneholde en merknad om hvordan produsenten har foretatt utvelgingen etter 

avtale med den tekniske instansen. 

1.5.6. Forhold ved kjøretøyets tilstand som påvirker prøvingen, f.eks. fastmontert tilbehør, faktiske masser, 

prøvespenning, dekkstørrelser, dekktrykk osv. 

1.5.7. Identifikasjon av systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten som er prøvd. 

1.5.8. Forhold ved omgivelsene som påvirker prøvingen: atmosfærisk trykk (kPa), relativ fuktighet (%), 

omgivelsestemperatur (K), vindhastighet og -retning på testbanen (km/t) osv. 

1.5.9. Måleresultatene som angitt i de relevante rettsaktene og, om nødvendig, grensene eller tersklene som skal 

overholdes. 

1.5.10. Den relevante beslutningen for hver måling nevnt i nr. 1.5.5: godkjent eller ikke godkjent.  
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1.5.11. En detaljert erklæring om samsvar med de ulike bestemmelsene som skal overholdes, dvs. bestemmelser der 

det ikke kreves målinger. 

1.5.12. Når det er tillatt å bruke andre prøvingsmetoder enn dem som er fastsatt i rettsaktene, skal rapporten 

inneholde en beskrivelse av prøvingsmetoden som er brukt. Det samme gjelder når andre bestemmelser enn 

rettsaktenes bestemmelser kan anvendes. 

1.5.13. Hvor mange fotografier som skal tas under prøvingen, skal bestemmes av den tekniske instansen til 

godkjenningsmyndighetens tilfredshet. Ved virtuell prøving kan fotografier erstattes med skjermutskrifter 

eller annen egnet dokumentasjon. 

1.5.14. Teknisk instans og personer med ansvar for å utføre prøvingen og deres stilling i organisasjonen. 

1.5.15. Konklusjoner. 

1.5.16. Når synspunkter, antakelser og fortolkninger inngår, skal disse være korrekt dokumentert og angitt som 

sådanne i prøvingsrapporten. 

2. Minstekrav til opplysninger som skal inngå i prøvingsrapportene 

2.1. I tillegg til de alminnelige kravene som er fastsatt i nr. 1, skal prøvingsrapportene minst inneholde 

opplysningene som er angitt i nr. 2.2. Disse opplysningene kan samles i et sammendrag av prøvings-

rapporten(e) som er relevante for kjøretøyet, systemet, komponenten og den separate tekniske enheten, eller 

de kan inngå i selve prøvingsrapporten(e). 

2.2. Minstekrav til opplysninger i prøvingsrapporter etter område (vedlegg II til forordning (EU) nr. 168/2013) 

2.2.1. A) Krav til miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

2.2.1.1. Allmenne opplysninger om miljøprestasjon 

Prøvingsrapporten skal inneholde følgende allmenne prøvingsdata (kreves bare én gang per prøvingstype): 

2.2.1.1.1. Beskrivelse av prøvingskjøretøyets/prøvingskjøretøyenes framdriftssystem, framdriftsfamilie og  

drivlinje(3):  .........................................................................................................................................................  

2.2.1.1.2. Prøvingskjøretøyets miljøstandard: Euro 3, Euro 4, Euro 5(3)(4) 

2.2.1.1.3. Beskrivelse av prøvingsbenk(er) for utslippsprøving og dens/deres spesifikasjoner og innstillinger(3):  ............  

2.2.1.1.4. Spesifikasjoner for rulle-/motordynamometer(3):  ...............................................................................................  

2.2.1.1.5. Innstillinger for svingmasse (referansemasse) og framdriftsmotstand for rulledynamometer(3) med 

enkel/dobbel rulle(4):  ..........................................................................................................................................  

2.2.1.1.6. Omfattende rapport om resultater fra prøving på vei for bestemmelse av prøvingsbenkinnstillinger, herunder 

retardasjon ved rulling i frigir for rulledynamometer(4) med enkel/dobbel rulle(3):  ...........................................  

2.2.1.1.7. Gjeldende kjøresyklus for type I-prøving (ECE R40 (med/uten EUDC), ECE R47, WMTC-trinn 1, WMTC-

trinn 2, revidert WMTC)(3)(4): 

2.2.1.1.8. Beskrivelse av girskiftbestemmelser for miljøprøving(3):  ..................................................................................  

2.2.1.2. Krav til type I-prøving: eksosutslipp etter kaldstart 

Følgende punkter som er spesifikke for type I-prøving, skal framlegges(3): 

2.2.1.2.1. Beskrivelse av kjøretøyet/kjøretøyene som er prøvd (prototype(r) eller serieproduksjon, maskinvare- og 

programvarenivåer, kjøretøyets understellsnummer)(3):  .....................................................................................  

2.2.1.2.2. Eventuelle avvik ved prøvingskjøretøyet/prøvingskjøretøyene fra dataene i opplysningsdokumentet, vedlegg 

I: ja/nei(3)(4). Dersom svaret er ja, framlegges en liste med avvikene. 
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2.2.1.2.3. Typegodkjenningsnummer for annet enn hovedkjøretøy(3):  ...............................................................................  

2.2.1.2.4. Prøvingskjøretøyets/prøvingskjøretøyenes kjørelengde(3): .................................................................................  

2.2.1.2.5. Prøvingsdrivstoff(3):  ...........................................................................................................................................  

2.2.1.2.6. Beskrivelse av målemetoder ved type I-prøving av hybridkjøretøyer i gruppe L nevnt i tillegg 11 til vedlegg II 

til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014(3):  ...................................................................................  

2.2.1.2.7. Beskrivelse av målemetoder ved type I-prøving av gassdrevne kjøretøyer nevnt i tillegg 12 til vedlegg II til 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014(3):  .......................................................................................  

2.2.1.2.8. Beskrivelse av målemetoder ved type I-prøving av kjøretøyer utstyrt med et periodisk regenererende system 

nevnt i tillegg 13 til vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014(3):  .................................  

2.2.1.2.9. Opplysninger om regenereringsstrategi(3): 

D (antall driftssykluser mellom to sykluser der regenererende faser forekommer)(3):  .......................................  

d (antall driftssykluser som kreves for regenerering)(3):  .....................................................................................  

2.2.1.2.10. Beskrivelse av vekting av resultater fra type I-prøving som nevnt i nr. 6.1.1.5 i vedlegg II til delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014, herunder ligningsnummer og vektingsfaktorer(3):  ..........................  

2.2.1.2.11. Antall driftssykluser av type I mellom to sykluser når regenereringsfaser forekommer under forhold som 

tilsvarer type I-prøving (avstand «D» i figur Ap13-1 i tillegg 13 til vedlegg II til delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014)(3):  ...................................................................................................  

2.2.1.2.12. Beskrivelse av metode for å bestemme antall sykluser mellom to sykluser der regenererende faser 

forekommer(3):  ...................................................................................................................................................  

2.2.1.2.13. Parametrer for å bestemme hvilket belastningsnivå som kreves før regenerering forekommer (dvs. temperatur, 

trykk osv.)(3):  ......................................................................................................................................................  

2.2.1.2.14. Beskrivelse av metoden som er brukt for å belaste systemet i prøvingsprosedyren beskrevet i nr. 3.1 i tillegg 

13 til vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014)(3):  .......................................................  

2.2.1.2.15. Prøvingsjournaler i samsvar med nr. 7 i vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014(3):  .......  

2.2.1.2.16. Resultater fra type I-prøving(3): 

Tabell 5-1 

Resultater fra type I-prøving 

Resultater fra type I-prøving (TRTTIx) 
Prøving 

nr. 
CO THC NMHC NOx THC + NOx(ix) PM 

TRTTI Measured x(i)(iv) (mg/km) 

1       

2       

3       

TRTTI Measured x Mean(i)(iv) (mg/km)        

Ki(i)(v)(vii) 

(ingen enhet) 

     (ii)  
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Resultater fra type I-prøving (TRTTIx) 
Prøving 

nr. 
CO THC NMHC NOx THC + NOx(ix) PM 

TRTTIx(i)(vi) = Ki  TRTTI Measured x Mean 

(mg/km) og (% av Lx) 

     (iii)  

Grenseverdi Lx(viii) (mg/km)        

(i) Der dette er relevant. 

(ii) Ikke relevant. 

(iii) Gjennomsnittsverdi beregnet ved å legge til gjennomsnittsverdier (M · Ki) beregnet for THC og NOx. 

(iv) Avrundes til to desimaler. 

(v) Avrundes til fire desimaler. 

(vi) Avrundes til null desimaler. 

(vii) Angi Ki = 1 dersom 

a) kjøretøyet ikke er utstyrt med et periodisk regenererende utslippsreduksjonssystem eller 

b) kjøretøyet ikke er et elektrisk hybridkjøretøy. 

(viii) Prøvingsgrenseverdi x fastsatt i del A i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013. x = 1–4 og viser til 

nummereringen av de forurensende stoffene i vedlegg VI del A, f.eks. betegnes Euro 4-grenseverdien for CO med L1, 

grenseverdien for THC med L2, grenseverdien for NOx med L3 og grenseverdien for PM med L4. 

(ix) De individuelle måleverdiene for THC og NOx skal også fylles ut i denne listen. 

2.2.1.3. Krav til type II-prøving: eksosutslipp ved (økt) tomgangsturtall og fri akselerasjon 

2.2.1.3.1. Opplysninger om prøvingskjøretøyet/prøvingskjøretøyene dersom det skiller seg fra kjøretøyet/kjøretøyene 

som er brukt til type I-prøving(3): (nr. 2.1.2.1.1–2.1.2.1.4 der det er forskjeller)(8):  ..........................................  

2.2.1.3.2. Beskrivelse av aktiveringsmetode for tomgang dersom det dreier seg om et stopp/start-system(3):  ...................  

2.2.1.3.3. Resultater fra type II-prøving(3): 

Tabell 5-2 

Resultater fra type II-prøving 

Prøving 

CO 

(volumprose

nt) 

Lambda 
Motorturtall 

(min-) 

Motoroljete

mperatur (K) 

Målt og korrigert verdi 

for absorpsjonsfaktor 

(m–1) 

ET: Prøving ved lav tomgang     — 

ET: Prøving ved høy tomgang     — 

KT – prøving ved fri 

akselerasjon / prøvingsresultater 

ved måling av røyktetthet 

— — — —  

2.2.1.4. Krav til type III-prøving: utslipp av veivhusgasser 

2.2.1.4.1. Opplysninger om prøvingskjøretøyet/prøvingskjøretøyene dersom det skiller seg fra kjøretøyet/kjøretøyene 

som er brukt til type I-prøving(3): (nr. 2.1.2.1.1–2.1.2.1.4 der det er forskjeller)(8):  ..........................................  

2.2.1.4.2. Type resirkuleringssystem for veivhusgasser (luftesystem, system for positiv veivhusventilasjon, annet)(3) 

2.2.1.4.3. Resirkuleringssystem for veivhusgasser (beskrivelse og tegninger)(3):  ..............................................................  

2.2.1.4.4. Resultater fra type III-prøving(3): 

2.2.1.4.5. Nullutslipp fra system for veivhusgass: ja/nei(3)(4): 

2.2.1.5. Krav til type IV-prøving: fordampingsutslipp 

2.2.1.5.1. Innretning for reduksjon av fordampingsutslipp: ja/nei(3)(4) 

2.2.1.5.2. Liste over «gylne komponenter» som brukes til prøving av fordampingsutslipp, med serie-, dele- og 

merkenummer(3):  ................................................................................................................................................   



Nr. 17/290 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

2.2.1.5.3. Resultat fra prøving av drivstoffpermeabilitet(3):  .................................................................................  mg/dag. 

2.2.1.5.4. Dersom det godkjente kjøretøyet i gruppe L oppfyller Euro 4-kravene til fordampingsutslipp, skal 

produsenten i tabellen nedenfor angi TRTTIVST-resultatene fra type IV-prøvingen fra SHED-laboratoriet. 

SHED-prøvingsresultatene skal angis både som mg/prøving og % av LTTIVST(3) 

2.2.1.5.5. Resultater fra Euro 4-prøving av fordampingsutslipp(3) 

Tabell 5-3 

Resultater fra SHED-prøving av type IV for Euro 4 

Kjøretøygruppe 
SHED-prøvingsgrenseverdi LTTIVST: samlet 

masse av hydrokarboner (THC) (mg/prøving) 

SHED-prøvingsresultat TRTTIVST: 

samlet masse av hydrokarboner (THC) 

(mg/prøving) og (% av LTTIVST) 

L3e   

L4e   

L5e-A LTTIVST: 2 000 TRTTIVST: 

L6e-A   

L7e-A   

2.2.1.5.6. Dersom det godkjente kjøretøyet i gruppe L oppfyller Euro 5-kravene til fordampingsutslipp, skal 

produsenten framlegge(3): 

2.2.1.5.6.1. TRTTIVST-resultatene fra type IV-prøvingen fra SHED-laboratoriet som skal angis i den relevante delen av 

tabellen nedenfor. Prøvingsresultatene skal angis både som mg/prøving og % av LTTIVST(3) 

2.2.1.5.6.2. TRTTIVPT- og TRTTIVST-resultatene fra type IV-prøvingen av fordampingsutslipp som skal angis i den 

relevante delen av tabellen nedenfor. Prøvingsresultatene skal angis både som mg/m2/dag og % av LTTIVPTftnk 

og % av LTTIVPTftbg(3) 

2.2.1.5.6.3. Resultater fra Euro 5-prøving av fordampingsutslipp(3) 

Tabell 5-4 

Resultater fra SHED- eller permeasjonsprøving av type IV for Euro 5 

Kjøretøygruppe 
Permeasjonsprøving 

(mg/m2/dag) og (% av LTTIVPT) 

Samlet masse av hydrokarboner 

(THC) i SHED-prøving 

(mg/prøving) og (% av LTTIVST) 

 Drivstofftank Drivstoffrør Kjøretøy 

L1e-A 
LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500 

TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST: 

L1e-B 

LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500 

TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST: 

L2e 

LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500 

TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST: 

L3e 
— — LTTIVST: 1 500 

— — TRTTIVST: 

L4e 
— — LTTIVST: 1 500 

— — TRTTIVST: 
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Kjøretøygruppe 
Permeasjonsprøving 

(mg/m2/dag) og (% av LTTIVPT) 

Samlet masse av hydrokarboner 

(THC) i SHED-prøving 

(mg/prøving) og (% av LTTIVST) 

L5e-A 

— — LTTIVST: 1 500 

— — TRTTIVST: 

L5e-B 
LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500 

TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST: 

L6e-A 
— — LTTIVST: 1 500 

— — TRTTIVST: 

L6e-B 

LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500 

TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST: 

L7e-A 
— — LTTIVST: 1 500 

— — TRTTIVST: 

L7e-B 
LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTTIVST: 1 500 

TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST: 

L7e-C 

LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500 

TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST: 

2.2.1.6. Krav til type V-prøving: forurensningsreduserende innretningers holdbarhet 

2.2.1.6.1. Opplysninger om prøvingskjøretøyet/prøvingskjøretøyene og dets/deres framdriftssystem og forurensnings-

reduserende innretninger som er uttrykkelig dokumentert og oppført, og om laboratorieutstyr og innstillinger 

for utslippsprøving, dersom opplysningene skiller seg fra det som er angitt i nr. 2.1.2.1.1–2.1.2.1.10(3):  .........  

2.2.1.6.2. Type V-prøving utført på: testbane, vei, rulledynamometer(3) 

2.2.1.6.3. Resultatene fra type V-prøvingen og den tilhørende prøvingsrapporten skal variere avhengig av hvilken 

prøvingsprosedyre for holdbarhet som er valgt i henhold til artikkel 23 nr. 3 i forordning (EU) nr. 168/2013, 

fastsatt som følger(3): 

2.2.1.6.3.1. Type V-prøving utført i henhold til artikkel 23 nr. 3 bokstav a): kjørelengde tilsvarende fullt kilometertall(3) 

2.2.1.6.3.1.1. Prøvingssyklus som er brukt (US EPA AMA-syklus, SRC-LeCV)(3)(4):  ...........................................................  

2.2.1.6.3.1.2. For SRC-LeCV gjelder kjøretøygrupper for holdbarhetsprøvingssyklus angitt i tillegg 1 til vedlegg V til 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014 (SRC-LeCV-gruppe 1, 2, 3 eller 4)(3)(4): 

2.2.1.6.3.1.3. Når det gjelder SRC-LeCV, antall stabiliseringsprosedyrer for type V-prøving:  ...............................................  

2.2.1.6.3.1.4. For US EPA AMA-syklusen gjelder klassifiseringen i tillegg 2 til vedlegg V til delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 134/2014 (klasse I, II eller III)(3)(4). 

2.2.1.6.3.1.5. Prøvingskjøretøyets/prøvingskjøretøyenes kjørelengde(3):  ................................................................................  

2.2.1.6.3.1.6. Histogram med tid som funksjon av temperatur for katalysatoren(3):  ................................................................  

2.2.1.6.3.1.6. Liste over vedlikehold og justeringer utført under akkumulering av kjørelengde(3):  .........................................   
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2.2.1.6.3.1.7. Samlingen av type I-prøvingsresultater (1 til n) (se 2.2.1.2.16.), beregnede hellings- og forskyvningsverdier 

og beregnede type V-prøvingsresultater skal angis i tabellen nedenfor(3). 

2.2.1.6.3.1.8.  Tabell 5-5 

Type V-prøvingsresultater ved samsvar med artikkel 23 nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) nr. 168/2013 

Resultater fra type V-

prøving (TRTTVx) 

Prøving 

nr. 

Akkumulert 

kjørelengde (km) 
CO THC NMHC NOx 

THC + 

NOx(ii) 
PM 

TRTTVx(i) (mg/km) og 

(% av Lx) 

1 100 km       

TRTTVx(i) (mg/km) og 

(% av Lx) 

2 …       

TRTTVx(i) (mg/km) og 

(% av Lx) 

3 …       

TRTTVx(i)(iv) (mg/km) 

og (% av Lx) 

N (iii)       

Grenseverdi Lx(v)         

(i) Der dette er relevant. 

(ii) De individuelle måleverdiene for THC og NOx skal også fylles ut i denne listen. 

(iii) Endelig kjørelengde fastsatt i del A i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013. 

(iv) Avrundes til null desimaler. 

(v) Prøvingsgrenseverdi x fastsatt i del A i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013. x = 1–4 og viser til 

nummereringen av de forurensende stoffene i vedlegg VI del A, f.eks. betegnes Euro 4-grenseverdien for CO med L1, 

grenseverdien for THC med L2, grenseverdien for NOx med L3 og grenseverdien for PM med L4. 

2.2.1.6.3.2. Type V-prøving utført i henhold til artikkel 23 nr. 3 bokstav b): kjørelengde tilsvarende delvist kilometertall(3). 

2.2.1.6.3.2.1. Brukt prøvingssyklus (SRC-LeCV): ja/nei(3)(4):  ................................................................................................  

2.2.1.6.3.2.2. Gjeldende kjøretøygruppe for SRC-LeCV-holdbarhetsprøvingssyklus: se delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 (SRC-LeCV-gruppe 1, 2, 3 eller 4)(3)(4): 

2.2.1.6.3.2.3. Antall SRC-LeCV-stabiliseringsprosedyrer(3):  ..................................................................................................  

2.2.1.6.3.2.4. Prøvingskjøretøyets/prøvingskjøretøyenes kjørelengde(3):  ................................................................................  

2.2.1.6.3.2.5. Anvendte stoppkriterier: ja/nei(3)(4), hvilke:  ......................................................................................................  

2.2.1.6.3.2.6. Liste over «gylne komponenter» med serie-, dele- og merkenummer(3):  ...........................................................  

2.2.1.6.3.2.7. Liste over «nye komponenter» med serie-, dele- og merkenummer(3):  ..............................................................  

2.2.1.6.3.2.8. Histogram med tid som funksjon av temperatur for katalysatoren(3):  ................................................................  

2.2.1.6.3.2.9. Liste over vedlikehold og justeringer utført under akkumulering av kjørelengde(3):  .........................................  

2.2.1.6.3.2.10. Samlingen av type I-prøvingsresultater (1 til n) (se 2.2.1.2.16.), beregnede hellings- og forskyvningsverdier 

og beregnede type V-prøvingsresultater skal angis i tabellen nedenfor(3).  
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2.2.1.6.3.2.11.  Tabell 5-6 

Type V-prøvingsresultater ved samsvar med artikkel 23 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU)  

nr. 168/2013 

Resultater fra type V-

prøving (TRTTV) 

Prøving 

nr. 

Akkumulert 

kjørelengde (km) 
CO THC NMHC NOx 

THC + 

NOx 
PM 

TRTTV1x(i) (mg/km) og 

(% av Lx) 

1 100 km       

Helling a(ii) (ingen 

enhet) 

        

Forskyvning b(ii) 

(ingen enhet) 

        

Endelig beregnet 

TRTTVFin(iv) = a  

TRTTVnx +b (mg/km) 

og (% av Lx) 

N        

Grenseverdi Lx(v) 

(mg/km) 

        

(i) Der dette er relevant. 

(ii) Avrundes til to desimaler. 

(iii) > 50 % av endelig kjørelengde fastsatt i del A i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013. 

(iv) Avrundes til null desimaler. 

(v) Prøvingsgrenseverdi x fastsatt i del A i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013. x = 1–4 og viser til 

nummereringen av de forurensende stoffene i vedlegg VI del A, f.eks. betegnes Euro 4-grenseverdien for CO med L1, 

grenseverdien for THC med L2, grenseverdien for NOx med L3 og grenseverdien for PM med L4. 

2.2.1.6.3.3. Type V-prøving utført i henhold til artikkel 23 nr. 3 bokstav c) i forordning (EU) nr. 168/2013, matematisk 

prosedyre for å beregne holdbarhet(3). 

2.2.1.6.3.3.1. Type I-prøvingsresultatene for et kjøretøy med en kjørelengde på 100 km eller mer (se nr. 2.2.1.2.16) og 

relevante forringelsesfaktorer fastsatt i del B i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013 skal angis i 

tabellen nedenfor sammen med de beregnede type V-prøvingsresultatene(3). 

2.2.1.6.3.3.2.  Tabell 5-7 

Type V-prøvingsresultater ved samsvar med artikkel 23 nr. 3 bokstav c) i forordning (EU) nr. 168/2013 

Resultater fra type V-

prøving (TRTTV) 

Akkumulert 

kjørelengde 

(km) 

CO THC 
NMHC 

(mg/km) 

NOx 

(mg/km) 

THC + NOx 

(mg/km) 

PM 

(mg/km) 

TRTTV1x(i)(ii) 100 km       

Forringelsesfaktor DFx 

(iii) (ingen enhet) 

       

Endelig beregnet 

TRTTVFin = DFx  

TRTTVnx (mg/km) og (% 

av Lx) 

       

Grenseverdi Lx(iv) 

(mg/km) 

       

(i) Der dette er relevant. 

(ii) Avrundes til null desimaler. 

(iii) Faste forringelsesfaktorer fastsatt i del B i vedlegg VII til forordning (EU) nr. 168/2013. x = 1–4 og viser til 

nummereringen av de forurensende stoffene i vedlegg VI del A, f.eks. betegnes Euro 4-grenseverdien for CO med L1, 

grenseverdien for THC med L2, grenseverdien for NOx med L3 og grenseverdien for PM med L4. 

(iv) Prøvingsgrenseverdi x fastsatt i del A i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 168/2013, der x viser til nummereringen av 

forurensende stoffer som forklart i punkt iii). 
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2.2.1.7. Det er ikke fastsatt noen type VI-prøving, og følgelig er det ingen resultater å framlegge 

2.2.1.8. Krav til type VII-prøving: måling av CO2-utslipp, drivstofforbruk, forbruk av elektrisk energi og 

elektrisk rekkevidde 

2.2.1.8.1. Opplysninger om prøvingskjøretøyet/prøvingskjøretøyene og dets/deres framdriftssystem og 

forurensningsreduserende innretninger som er uttrykkelig dokumentert og oppført, og om laboratorieutstyr og 

innstillinger for utslippsprøving, dersom opplysningene skiller seg fra det som er angitt i nr. 2.1.2.1.1–

2.1.2.1.10(3):  .......................................................................................................................................................  

2.2.1.8.2. Dokumentasjon vedlagt i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 101 (EUT L 138 av 26.5.2012, s. 1): 

ja/nei(3)(4) 

2.2.1.8.3. Kjøretøyprodusenten har sikret at kjøperen ved kjøp av et nytt kjøretøy mottar opplysninger om CO2-utslipp, 

drivstofforbruk, forbruk av elektrisk energi og elektrisk rekkevidde: ja/nei(3)(4) 

2.2.1.8.4. Et utfylt eksemplar av formatet for type VII-prøvingsresultater som brukes til å gi opplysninger til kjøperen 

av det nye kjøretøyet, er vedlagt opplysningsdokumentet: ja/nei(3)(4) 

2.2.1.8.5. Type VII-prøvingsresultater der dette er relevant og for hvert referansedrivstoff som er prøvd(3): 

2.2.1.8.6. CO2-utslipp og drivstofforbruk(3) 

Tabell 5-8 

Tabell over type VII-prøvingsresultater for framdriftssystemer med bare en forbrenningsmotor eller 

med hybridelektrisk framdrift uten ekstern lading (NOVC) 

Resultater fra type VII-prøving (TRTTVII) Prøving nr. 
CO2 

(g/km) 

Drivstofforbruk (l/100 km) eller 

(kg/100 km) 

TRTTI Measured x(i)(ii) 

1   

2   

3   

TRTTI Measured Mean(i)(ii)    

Ki(i)(iii)(v) 

(ingen enhet) 

   

TRTTVIIx (i)(iv) = Ki  TRTTI Measured x Mean    

(i) Der dette er relevant. 

(ii) Avrundes til to desimaler. 

(iii) Avrundes til fire desimaler. 

(iv) Avrundes til null desimaler. 

(v) Angi Ki = 1 dersom 

a) kjøretøyet ikke er utstyrt med et periodisk regenererende utslippsreduksjonssystem eller 

b) kjøretøyet ikke er et elektrisk hybridkjøretøy. 

2.2.1.8.7. CO2-utslipp/drivstofforbruk (verdi oppgitt av produsenten)(3) 

Forbruk av elektrisk energi og elektrisk rekkevidde(3): 

Tabell 5-9 

Tabell over type VII-prøvingsresultater for framdriftssystemer med bare elektrisk framdrift eller 

framdriftssystemer med en elektrisk framdriftsmotor uten ekstern lading 

 Målt forbruk av elektrisk energi (Wh/km) Målt elektrisk rekkevidde (km) 

Framdriftssystem med bare 

elektrisk drift 

  

Elektrisk hybridframdriftssystem 

uten ekstern lading 
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Forbruk av elektrisk energi og elektrisk rekkevidde(3): 

Tabell 5-10 

Tabell over type VII-prøvingsresultater for framdriftssystemer med en elektrisk framdriftsmotor med 

ekstern lading 

Hybridelektrisk eller 

hybridframdriftssystem med ekstern 

lading 

CO2 

(g/km) 

Drivstofforbruk 

(l/100 km) 

Målt forbruk av elektrisk 

energi (Wh/km) 

Målt elektrisk 

rekkevidde (km) 

Tilstand A, blandet     

Tilstand B, blandet     

Vektet, blandet     

Rekkevidde med bare elektrisk 

drift 

—  —  

For kjøretøyer i gruppe L2e, L5e-B, L6e-B og L7e utstyrt med kupé angis største elektrisitetsforbruk på grunn 

av tilleggsoppvarming, for eksempel varmeanlegg for kupeen/seter/annet(3)(4):  ........................................  kW 

2.2.1.9. Krav til type VIII-prøving: miljømessig egendiagnose (OBD) 

2.2.1.9.1. Opplysninger om prøvingskjøretøyet/prøvingskjøretøyene og dets/deres framdriftssystem og forurensnings-

reduserende innretninger som er uttrykkelig dokumentert og oppført, og om laboratorieutstyr og innstillinger 

for utslippsprøving, dersom opplysningene skiller seg fra det som er angitt i nr. 2.1.2.1.1–2.1.2.1.10(3):  .........  

2.2.1.9.2. Etter type VIII-prøving i laboratorium skal produsenten føre inn TRTTVIIIx-resultatene for utslipp i tabellen 

nedenfor (både i mg/km og i % av TRTTVIIIx)(3):  ................................................................................................  

2.2.1.9.3. Resultater fra miljømessig OBD-prøving av type VIII for Euro 4(3) 

Tabell 5-11 

OBD-terskelverdier for Euro 4 og miljøprøvingsresultater ved funksjonssvikt 

Kjøretøy-

gruppe 
Framdriftsgruppe 

OBD-terskelverdier (OTx) 

/ OBD-prøvingsresultater 

(TRTTVIIIx) x = 1–3 

Masse – 

karbonmonoksid 

(CO) 

Masse – 

hydrokarboner 

samlet (THC) 

Masse – 

nitrogenoksider 

(NOx) 

L6e-A ET/KT/hybrid 

OTx 

(mg/km) 

OT1: 3 610 OT2: 2 690 OT3: 850 

TRTTVIIIx 

(mg/km) og (% av 

OTx) 

TRTTVIII1: TRTTVIII2: TRTTVIII3: 

L3e 

L4e 

L5e-A 

L7e-A 

ET/ET-hybrid 

vmax < 130 km/t 

OTx 

(mg/km) 

OT1: 2 170 OT2: 1 400 OT3: 350 

TRTTVIIIx 

(mg/km) og (% av 

OTx) 

TRTTVIII1 TRTTVIII2 TRTTVIII3 

ET/ET-hybrid 

vmax ≥ 130 km/t 

OTx 

(mg/km) 

OT1: 2 170 OT2: 630 OT3: 450 

TRTTVIIIx 

(mg/km) og (% av 

OTx) 

TRTTVIII1: TRTTVIII2: TRTTVIII3: 
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Kjøretøy-

gruppe 
Framdriftsgruppe 

OBD-terskelverdier (OTx) 

/ OBD-prøvingsresultater 

(TRTTVIIIx) x = 1–3 

Masse – 

karbonmonoksid 

(CO) 

Masse – 

hydrokarboner 

samlet (THC) 

Masse – 

nitrogenoksider 

(NOx) 

 

KT/KT-hybrid 

OTx 

(mg/km) 

OT1: 2 170 OT2: 630 OT3: 900 

OTRTTVIIIx 

(mg/km) og (% av 

OTx) 

TRTTVIII1: TRTTVIII2: TRTTVIII3: 

2.2.1.9.4. Utslippskontrollresultater fra OBD-prøving av type VIII for Euro 5(3) 

Tabell 5-12 

OBD-terskelverdier for Euro 5 og miljøprøvingsresultater ved funksjonssvikt 

Kjøretøy-

gruppe 

Framdrifts

gruppe 

OBD-terskelverdier (OTx) / 

OBD-prøvingsresultater 

(TRTTVIIIx) x = 1–3 

Masse – 

karbonmonok

sid (CO) 

Masse – ikke 

metanholdige 

hydrokarboner 

(NMHC) 

Masse – 

nitrogenokside

r (NOx) 

Partikkelmas

se (PM) 

L3e–L7e 

ET/ET-

hybrid 

OTx 

(mg/km) 

OT1: 1 900 OT2: 250 OT3: 300 OT4: 50 

TRTTVIIIx 

(mg/km) og (% av OTx) 

TRTTVIII1: TRTTVIII2B: TRTTVIII3: TRTTVIII4: 

KT/KT-

hybrid 

OTx 

(mg/km) 

OT1: 1 900 OT2: 320 OT3: 540 OT4: 50 

TRTTVIIIx 

(mg/km) og (% av OTx) 

TRTTVIII1: TRTTVIII2: TRTTVIII3: TRTTVIII4: 

2.2.1.10. Krav til type IX-prøving: lydnivå 

2.2.1.10.1. Opplysninger om prøvingskjøretøyet/prøvingskjøretøyene og dets/deres framdriftssystem og støyreduserende 

innretninger som er uttrykkelig dokumentert og oppført, og om prøvingsutstyr og innstillinger(3):  ..................  

2.2.1.10.2. Det godkjente kjøretøyet i gruppe L oppfyller kravene i UN-ECE-reglement nr. 9: ja/nei(3)(4) 

2.2.1.10.3. Det godkjente kjøretøyet i gruppe L oppfyller kravene i UN-ECE-reglement nr. 41: ja/nei(3)(4) 

2.2.1.10.4. Det godkjente kjøretøyet i gruppe L oppfyller kravene i UN-ECE-reglement nr. 63: ja/nei(3)(4) 

2.2.1.10.5. De(n) støyreduserende reserveinnretningen(e) for det godkjente kjøretøyet i gruppe L oppfyller kravene i UN-

ECE-reglement nr. 92: ja/nei(3)(4) 

2.2.1.10.6. Det godkjente kjøretøyet i gruppe L oppfyller prøvingskravene i vedlegg IX til delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 134/2014, og de administrative kravene i tilsvarende UN-ECE-reglementer er inntatt i 

opplysningsdokumentet som fastsatt i tabell 5-13 i vedlegg VIII: ja/nei(3)(4) 

2.2.1.10.7. Merke(r) og type(r) for støyreduserende reserveinnretning(er)(3):  .....................................................................   
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2.2.1.10.8. Plassering av typegodkjenningsnummeret (legg ved tegninger og fotografier)(3):  .............................................  

2.2.1.10.9. Prøvingsresultatene skal rapporteres i samsvar med de administrative kravene fastsatt i tabellen nedenfor(3): 

Tabell 5-13 

Krav til prøvingsresultater med hensyn til lydnivå 

Lydnivå Euro 4 Euro 5 

Grenseverdier for 

lydnivå 

Del D i vedlegg VI til 

forordning (EU) nr. 

168/2013 

UN-ECE-grenseverdier 

for lydnivå tilsvarende 

del D i vedlegg VI til 

forordning (EU) nr. 

168/2013 

Del D i vedlegg VI til 

forordning (EU) nr. 168/2013 

Prøvingskrav Vedlegg VIII til 

forordning (EU) nr. 

168/2013 

UN-ECE-reglementer 

nevnt i del D i vedlegg 

VI til forordning (EU) 

nr. 168/2013 

UN-ECE-reglementer nevnt i 

del D i vedlegg VI til 

forordning (EU) nr. 168/2013 

Administrative krav til undergrupper av kjøretøyer med hensyn til lydnivå: 

Kjøretøy(under)-

grupper 

  

L1e, L6e-A Vedlegg I til UN-ECE-reglement nr. 63 UN-ECE-reglement 

nr. 63 

L3e, L4e Vedlegg I til UN-ECE-reglement nr. 41 UN-ECE-reglement 

nr. 41 

L2e, L5e, L6e-B, L7e Vedlegg I til UN-ECE-reglement nr. 9 UN-ECE-reglement 

nr. 9 

Støyreduserende 

reserveinnretninger for 

alle grupper 

Vedlegg I til UN-ECE-reglement nr. 92 UN-ECE-reglement 

nr. 92 

2.2.1.10.10. I tillegg skal produsenten føre inn TRTTIX-resultatene for type IX-prøving i tabellen nedenfor der dette er 
relevant (både i dB(A) og i % av SLEUx)(3): 

2.2.1.10.11. Resultater fra Euro 4- eller Euro 5-lydprøving(3) 

Tabell 5-14 

Resultater fra Euro 4- eller Euro 5-lydnivåprøving 

Kjøretøy-

gruppe 

Framdrifts-

gruppe 

Euro 4-grenseverdier 

for lydnivå SLEU4 

(dB(A)) / Euro 4-

prøvingsresultater 

TRTTIXEU4 (dB(A)) og 

(% av SLEU4) 

Euro 4-lydprøvingsprosedyre 

Euro 5-grenseverdier 

for lydnivå SLEU5 

(dB(A)) / Euro 5-

prøvingsresultater 

TRTTIXEU5 (dB(A)) og 

(% av SLEU5) 

Euro 5-

lydprøvings-

prosedyre 

L1e-A 
ET/KT/ 

hybrid 

SLEU4: 63 Delegert kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 vedlegg VIII 

/ UN-ECE-reglement 

nr. 63 

SLEU5: 

UN-ECE-

reglement nr. 

63 TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 
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Kjøretøy-

gruppe 

Framdrifts-

gruppe 

Euro 4-grenseverdier 

for lydnivå SLEU4 

(dB(A)) / Euro 4-

prøvingsresultater 

TRTTIXEU4 (dB(A)) og 

(% av SLEU4) 

Euro 4-lydprøvingsprosedyre 

Euro 5-grenseverdier 

for lydnivå SLEU5 

(dB(A)) / Euro 5-

prøvingsresultater 

TRTTIXEU5 (dB(A)) og 

(% av SLEU5) 

Euro 5-

lydprøvings-

prosedyre 

L1e-B 

ET/KT/ 

hybrid vmax 

≤ 25 km/t 

SLEU4: 66 

 

SLEU5: 

 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

ET/KT/ 

hybrid vmax 

≤ 45 km/t 

SLEU4: 71 SLEU5: 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

L2e 
ET/KT/ 

hybrid 

SLEU4: 76 Delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 

vedlegg VIII / UN-ECE-

reglement nr. 9 

SLEU5: 

UN-ECE-

reglement  

nr. 9 

STREU4: STREU5: 

L3e 

ET/KT/ 

hybrid 

Slagvolum 

≤ 80 cm3 

SLEU4: 75 

Delegert kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 vedlegg  

VIII / UN-ECE-reglement 

nr. 41 

SLEU5: 

UN-ECE-

reglement  

nr. 41 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

ET/KT/ 

hybrid 

80 cm3 < 

Slagvolum 

≤ 175 cm3 

SLEU4: 77 SLEU5: 

STREU4: STREU5: 

ET/KT/ 

hybrid 

Slagvolum 

> 175 cm3 

SLEU4: 80 SLEU5: 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 
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Kjøretøy-

gruppe 

Framdrifts-

gruppe 

Euro 4-grenseverdier 

for lydnivå SLEU4 

(dB(A)) / Euro 4-

prøvingsresultater 

TRTTIXEU4 (dB(A)) og 

(% av SLEU4) 

Euro 4-lydprøvingsprosedyre 

Euro 5-grenseverdier 

for lydnivå SLEU5 

(dB(A)) / Euro 5-

prøvingsresultater 

TRTTIXEU5 (dB(A)) og 

(% av SLEU5) 

Euro 5-

lydprøvings-

prosedyre 

L4e 
ET/KT/hyb

rid 

SLEU4: 80 

 

SLEU5: 

 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

L5e-A 
ET/KT/ 

hybrid 

SLEU4: 80 

Delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 

vedlegg VIII / UN-ECE-

reglement nr. 9 

SLEU5: 

UN-ECE-

reglement  

nr. 9 

STREU4: STREU5: 

L5e-B 
ET/KT/ 

hybrid 

SLEU4: 80 SLEU5: 

STREU4: STREU5: 

L6e-A 
ET/KT/ 

hybrid 

SLEU4: 80 Delegert 

kommisjonsforordning 

(EU) nr. 134/2014 

vedlegg VIII / UN-ECE-

reglement nr. 63 

SLEU5: 

UN-ECE-

reglement  

nr. 63 
TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

L6e-B 
ET/KT/ 

hybrid 

SLEU4: 80 

Delegert kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 vedlegg  

VIII / UN-ECE-reglement 

nr. 9 

SLEU5: 

UN-ECE-

reglement  

nr. 9 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

L7e-A 
ET/KT/ 

hybrid 

SLEU4: 80 SLEU5: 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

L7e-B 
ET/KT/ 

hybrid 

SLEU4: 80 SLEU5: 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

L7e-C 
ET/KT/ 

hybrid 

SLEU4: 80 SLEU5: 

TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: 

2.2.1.10.12. Merke(r) og type(r) for støyreduserende reserveinnretning(er)(3): 

2.2.1.10.13. Plassering av typegodkjenningsnummeret (legg ved tegninger og fotografier)(3): 
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2.2.1.11. Resultater fra ytelsesprøving av framdriftsenheten 

2.2.1.11.1. Ytelsesdata for framdriftsenheten som skal framlegges for å måle/bestemme kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet(3) 

2.2.1.11.1.1. Opplysninger om prøvingskjøretøyets/prøvingskjøretøyenes maskinvare og programvare, monterte 

komponenter og tilbehør nevnt i vedlegg X til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014 – eventuelle 

avvik ved prøvingskjøretøyet/prøvingskjøretøyene fra dataene i opplysningsdokumentet, vedlegg I: ja/ 

nei(3)(4). Dersom svaret er ja, framlegges en liste med avvik som er relevante for måling av kjøretøyets 

høyeste konstruksjonshastighet og giret der denne ble oppnådd(3):  ....................................................................  

2.2.1.11.1.2. Prøvingsmasse i driftsferdig stand(3): masse pluss fører(4): ................................................................................  

2.2.1.11.1.3. Spesifikasjoner for prøvingsdrivstoff(3):  ............................................................................................................  

2.2.1.11.1.4. Spesifikasjoner for framdriftssystemets smøremiddel(3):  ...................................................................................  

2.2.1.11.1.5. Atmosfærisk trykk(3):  ..................................................................................................................................  kPa 

2.2.1.11.1.6. Relativ fuktighet(3):  ........................................................................................................................................  % 

2.2.1.11.1.7. Omgivelsestemperatur(3):  ...............................................................................................................................  K 

2.2.1.11.1.8. Vindhastighet og -retning på testbanen(3):  ..................................................................................................  km/t 

2.2.1.11.1.9. Forhold på testbanen (temperatur, fuktighet osv.)(3):  .........................................................................................  

2.2.1.11.1.10. Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet og giret der denne nås(3): … km/t ved … min–1 i gir:  ...................  

2.2.1.11.1.11. Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet 

2.2.1.11.1.12. Unntak for L3e-A3- og L4e-A3-kjøretøyer – kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet angitt av 

produsenten(3): ............................................  km/t ved ..........................  min–1 i gir:  ..........................................  

2.2.1.11.2. Ytelsesdata for framdriftsenheten som skal framlegges for å måle/bestemme framdriftssystemets 

dreiemoment og effekt på motordynamometeret(3) 

2.2.1.11.2.1. Opplysninger om framdriftssystemets/framdriftssystemenes maskinvare og programvare som er prøvd, 

prøvingsutstyr og innstillinger som er relevante for måling av framdriftsenhetens ytelse ved hjelp av 

motordynamometerprøvinger(3):  ........................................................................................................................  

2.2.1.11.2.1.1. Liste over komponenter og delenumre/merking som er relevante for måling av framdriftsenhetens ytelse på 

motordynamometer, som nevnt i vedlegg X til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014(3) 

2.2.1.11.2.1.2. Prøvingsdrivstoff(3):  ...........................................................................................................................................  

2.2.1.11.2.1.3. Spesifikasjoner for framdriftssystemets smøremiddel(3):  ...................................................................................  

2.2.1.11.2.1.4. Atmosfærisk trykk(3):  ..................................................................................................................................  kPa 

2.2.1.11.2.1.5. Relativ fuktighet(3):  ........................................................................................................................................  % 

2.2.1.11.2.1.6. Omgivelsestemperatur(3):  ...............................................................................................................................  K 

2.2.1.11.2.1.7. Korreksjonsfaktor for atmosfæriske referanseforhold α1(3):  ..............................................................................  

2.2.1.11.2.1.8. Korreksjonsfaktor for kraftoverføringens virkningsgrad α2(3):  ..........................................................................  

2.2.1.11.2.1.9. Motorens kjøletemperatur(3):  ..........................................................................................................................  K  
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2.2.1.11.2.1.10. Oljetemperatur ved målepunkt(3):  ...................................................................................................................  K 

2.2.1.11.2.1.11. Eksostemperatur(3):  ........................................................................................................................................  K 

2.2.1.11.2.1.12. Produsenten skal angi resultatene fra ytelsesprøvingen av framdriftsenheten nedenfor(3): 

2.2.1.11.2.1.13. Høyeste tillatte omdreiningshastighet for forbrenningsmotor / elektrisk motor / framdriftssystem(3)(4):  .  min–1 

2.2.1.11.2.1.14. Største nettoeffekt for forbrenningsmotor(3):  ............  kW ved  .............  min–1 ved luft/drivstoff-forhold:  .........  

2.2.1.11.2.1.15. Største dreiemoment for forbrenningsmotor(3):  ........  Nm ved  .............  min–1 ved luft/drivstoff-forhold:  .........  

2.2.1.11.2.1.16. Største kontinuerlig nominell effekt for elektrisk motor(3):  ...............................  kW ved  ........................  min–1 

2.2.1.11.2.1.17. Største kontinuerlig nominelt dreiemoment for elektrisk motor(3):  ...................  Nm ved  ........................  min–1 

2.2.1.11.2.1.18. Største strømstyrke for elektrisk motor ved største kontinuerlig nominell effekt(3):  ......................................  A 

2.2.1.11.2.1.19. Største kontinuerlig samlet effekt for framdriftssystem(er)(3):  .................................  kW ved  .................  min–1 
ved luft/drivstoff-forhold:  .........................................................................................  

2.2.1.11.2.1.20. Største kontinuerlig samlet dreiemoment for framdriftssystem(er)(3):  .....................  Nm ved  .................  min–1 
ved luft/drivstoff-forhold:  .........................................................................................  

2.2.1.11.2.1.21. Største toppeffekt for framdriftssystem(er)(3):  ...............  kW ved  ................  min–1 ved luft/drivstoff-forhold:  

2.2.1.11.2.1.22. Forhold mellom effekt og masse i driftsferdig stand(3):   kW/kg ved  ...........  min–1 ved luft/drivstoff-forhold:  

2.2.1.11.2.1.23. Spesifikt drivstofforbruk, g/kWh ved største nettoeffekt og effekt(3): 

2.2.1.11.2.1.24. Diagram over framdriftsenhetens ytelse som samlet effekt og dreiemoment i forhold til motorturtall (fra  
1 200 rpm til rpm for framdriftssystemets hastighetsregulator i trinn på 400 rpm). Sekundærvariabler: 
tennvinkel, luft/drivstoff-forhold og luftmassestrøm (målt eller beregnet)(3): 

2.2.1.11.2.1.25. Kjøretøyets høyeste hastighet og giret der denne nås … km/t (bare for undergruppe L1e, L2e, L6e, L7e-B1, 
L7e-C)(3) 

2.2.1.11.2.1.26. Kjøretøyets fastsatte høyeste hastighet: … km/t (bare for undergrupper uten hastighetsbegrensning: L3e, L4e, 
L5e, L7e-A og L7e-B2)(3) 

2.2.2. B) Prøvingsrapporter om funksjonssikkerhet 

2.2.2.1. Vernekonstruksjoner foran og bak 

2.2.2.1.1. Beskrivelse av og begrunnelse for relevante bestemmelser som kjøretøyene er blitt vurdert opp mot(3):  ..........  

2.2.2.2. Førerbetjente betjeningsinnretninger, herunder merking av betjeningsinnretninger, 
kontrollinnretninger og indikatorer 

2.2.2.2.1. Detaljert liste over kjøretøyets betjeningsinnretninger, indikatorer, kontrollinnretninger og kontroll-
innretningenes farger(3):  .....................................................................................................................................  

2.2.2.2.2. Vurdering av sikt(3):  ...........................................................................................................................................  

2.2.2.3. Montering av lys- og lyssignalinnretninger, herunder automatisk tenning og slukking av lys 

2.2.3.1. Særlige prøvingsforhold (f.eks. funksjonssvikt ved en indikatorlampe)(3):  ........................................................   
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2.2.2.4. Bilbeltefester og bilbelter 

2.2.2.4.1. Beskrivelse av og begrunnelse for relevante bestemmelser som kjøretøyet er blitt vurdert opp mot(3): .............  

2.2.2.5. Montering av dekk 

2.2.2.5.1. Største dekkomslutning brukt ved vurdering av bakkeklaring(3):  .......................................................................  

2.2.2.6. Vern av passasjerer, herunder innvendig utstyr og kjøretøyets dører 

2.2.2.6.1. Verdier for måling av radius for indre utstikkende deler i tilstrekkelig detalj(3):  ...............................................  

2.2.2.7. Største kontinuerlig samlet effekt og/eller kjøretøyets konstruksjonsmessige hastighetsbegrensning 

2.2.2.7.1. Kjøretøyets høyeste hastighet og/eller største kontinuerlig samlet effekt for kjøretøyer utstyrt med en 

forbrenningsmotor med elektrisk tenning eller kompresjonstenning som er begrenset av(3): 

a) egenskapene, tidspunktet eller forekomsten av den gnisten som antenner drivstoff/luft-blandingen i 

sylinderen/sylindrene: ja/nei(3)(4) 

b) luftmengden som tilføres motoren: ja/nei(3)(4) 

c) drivstoffmengden som tilføres motoren: ja/nei(3)(4) 

d) den mekanisk styrte utgangsomdreiningshastigheten til drivlinjen, for eksempel clutch, kraftoverføring 

eller differensial: ja/nei(3)(4) 

2.2.2.7.2. For kjøretøyer som drives ved hjelp av én eller flere elektriske motorer, herunder kjøretøyer med bare 

elektrisk drift og elektriske hybridkjøretøyer, skal kjøretøyets høyeste hastighet og/eller største effekt 

begrenses ved hjelp av to eller flere av følgende: 

a) reduksjon av største effekt for én eller flere elektriske motorer basert på kjøretøyets hastighet eller 

omdreiningshastigheten slik den registreres internt for den elektriske motoren: ja/nei(3)(4) 

b) reduksjon av største effekt for én eller flere elektriske motorer basert på kjøretøyets faktiske hastighet slik 

den registreres i sin helhet utenfor den elektriske motoren: ja/nei(3)(4) 

c) fysisk begrensning av kjøretøyets hastighet ved hjelp av interne eller eksterne komponenter, for eksempel 

høyeste omdreiningshastighet som en elektrisk motor kan oppnå: ja/nei(3)(4) 

2.2.2.7.3. For kjøretøyer som drives på andre måter enn dem som er nevnt i nr. 2.2.7.1. og 2.2.7.2, skal kjøretøyets 

høyeste hastighet og/eller største effekt begrenses ved hjelp av to eller flere av følgende: (3):  ..........................  

2.2.3. C) Prøvingsrapporter om kjøretøyets oppbygging 

2.2.3.1. Bestemmelser om prosedyrer for typegodkjenning(3) 

Henvisning til 

delegert rettsakt 

Vedlegg 

nr. 

Virtuell prøving 

og/eller 

egenprøving 

Område Begrensninger/merknader Anvendt 

Delegert 

kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 134/2014 

IX Egenprøving Prøvingsprosedyrer for 

kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet 

Bare for undergruppe 

L3e-A3, L4e-A3 og 

L5e, og omfatter ikke 

annen prøving av 

framdriftsenhetens 

ytelse 

ja/nei 

Delegert 

kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 3/2014 

II Egenprøving Signalhorn Bare montering ja/nei 
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Henvisning til 

delegert rettsakt 

Vedlegg 

nr. 

Virtuell prøving 

og/eller 

egenprøving 

Område Begrensninger/merknader Anvendt 

Delegert 

kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 3/2014 

VIII Egenprøving Førerbetjente 

betjeningsinnretninger, 

herunder merking av 

betjeningsinnretninger, 

kontrollinnretninger og 

indikatorer 

Bare hastighetsmåler ja/nei 

Delegert 

kommisjon-

sforordning 

(EU) nr. 3/2014 

IX Virtuell prøving Montering av lys- og 

lyssignalinnretninger 

Bare dimensjoner ja/nei 

Delegert 

kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 3/2014 

X Virtuell prøving Sikt bakover Bare montering, 

bare i samsvar med UN-

ECE-reglement nr. 81 

ja/nei 

Delegert 

kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 3/2014 

XIV Virtuell prøving Montering av dekk Bare dersom klaringen 

overstiger 10 mm. 

ja/nei 

Delegert 

kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 44/2014 

XIV Egenprøving og 

virtuell prøving 

Monteringssted for 

kjennemerke 

 ja/nei 

Delegert 

kommisjons-

forordning (EU) 

nr. 44/2014 

XVI Egenprøving Parkeringsstøtter Bare nr. 2.5 om 

holdeinnretninger for 

parkeringsstøtte 

ja/nei 

Denne 

gjennom-

førings-

forordningen 

VIII Egenprøving Lovfestet 

produsentmerke og 

EU-typegodkjennings-

merke 

 ja/nei 

2.2.3.2. Krav som får anvendelse på koplinger og fester 

2.2.3.2.1. Dynamisk prøving av styrke (holdbarhetsprøving) for koplingskule og/eller -hode: godkjent / ikke 

godkjent(3)(3) 

2.2.3.2.2. Resultater fra dynamisk prøving av styrke (holdbarhetsprøving)(3):  ..................................................................  

2.2.3.3. Krav som får anvendelse på utstikkende deler 

2.2.3.3.1. Verdier for måling av radius for ytre utstikkende deler i tilstrekkelig detalj(3):  .................................................  

2.2.3.3.2. Beskrivelse av og begrunnelse for relevante bestemmelser som kjøretøyet er blitt vurdert opp mot(3): 

2.2.3.4. Funksjonskrav til egendiagnose (OBD)(3)  
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Kataly-

sator 

P0420 Signaler 

fra lamb-

dasonde 

1 og 2 

Forskjell i 

signaler fra 

sonde 1 og 2 

Tredje 

syklus 

Motorturtall, 

motorbe-

lastning, 

luft/drivstoff-

modus, 

katalysator-

temperatur 

To type I-

sykluser 

Type I Ingen 

2.2.3.5. Parkeringsstøtter 

2.2.3.5.1. Detaljert beskrivelse og vurdering av systemet som forhindrer framdrift av kjøretøyet når parkeringsstøtten er 

i bruksstilling:  .....................................................................................................................................................  

3. Prøvingsresultatark 

3.1. Prøvingsresultatarket vedlagt EU-typegodkjenningsdokumentet som fastsatt i artikkel 30 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 168/2013 skal være utarbeidet i henhold til og inneholde opplysningene fastsatt i nr. 2.2 i dette 

vedlegget. 

  

Forklarende merknader til vedlegg VIII: 

(Fotnoter og forklaringer skal ikke føres opp i prøvingsrapporten eller på prøvingsrapportarket) 

(3) Dersom det er relevant. 

(4) Stryk det som ikke passer (det kreves ingen stryking når flere enn én post er gjeldende). 

(5) Angi høyeste og laveste verdi for hver variant. 

 _____  
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VEDLEGG IX 

Modell og nummereringssystem for dokumentet som gir tillatelse til å bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr 

som kan utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal 

LISTE OVER TILLEGG 

Tillegg  

nr. 
Tilleggets tittel Side 

1 Modell for EU-typegodkjenningsdokument som gir tillatelse til å bringe i omsetning og ta i bruk deler 

eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal 

200 

1. Alminnelige krav 

1.1. Omsetning av deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at systemer som er grunnleggende for kjøretøyets 

sikkerhet eller miljøprestasjon, ikke fungerer som de skal, skal kreve tillatelse i samsvar med artikkel 51 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 168/2013. 

1.2. Tillatelsen skal gis i form av et dokument etter modellen i tillegg 1 og i samsvar med nummereringssystemet beskrevet i 

nr. 2. 

1.3. Dokumentet nevnt i nr. 1.2 skal inneholde krav om konstruksjonssikkerhet og funksjonssikkerhet, samt vern av miljøet 

og om nødvendig prøvingsstandarder. Kravene kan bygge på de delegerte kommisjonsforordningene oppført i vedlegg 

II til forordning (EU) nr. 168/2013, kan utvikles i takt med relevant sikkerhets-, miljø- og prøvingsteknologi eller kan, 

dersom dette er en egnet måte å nå nødvendige sikkerhets- eller miljømål på, bestå i en sammenligning av delen eller 

utstyret med miljø- eller sikkerhetsprestasjonen til originalkjøretøyet, eller en av dets deler, alt etter hva som er relevant. 

1.4. Dette vedlegget gjelder ikke for en del eller utstyrsdel før den er oppført i vedlegg X. For en post eller gruppe av poster i 

vedlegg X skal det fastsettes en rimelig overgangsperiode, slik at produsenten av delen eller utstyret kan søke om og få 

tillatelse. Samtidig kan det eventuelt fastsettes en dato for å utelate deler og utstyr beregnet på kjøretøyer som er 

typegodkjent før nevnte dato, fra anvendelsen av dette vedlegget. 

2. Nummereringssystem 

2.1. Nummeret på dokumentet som gir tillatelse til å bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr som kan utgjøre en 

alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal, skal bestå av i alt fem deler som beskrevet 

nedenfor. De ulike delene skal atskilles med en asterisk («*»). 

2.1.1. Del 1: Liten bokstav «e», etterfulgt av identifikasjonsnummeret til medlemsstaten (angitt i nr. 2.1 i vedlegg VII) som 

utsteder dokumentet. 

2.1.2. Del 2: Nummeret på forordning (EU) nr. 168/2013, «168/2013», skal angis. 

2.1.3. Del 3: Identifisering av delen eller komponenten i samsvar med listen i vedlegg X: 

— for deler eller utstyr som har vesentlig innvirkning på kjøretøyets konstruksjonssikkerhet og/eller funksjons-

sikkerhet, innebærer dette symbolet «I» etterfulgt av tegnet «/» og relevant «Nummer» fra tabell 10-1 i vedlegg X. 

«Nummer» skal ha tre sifre og starte på «001». 

— for deler eller utstyr som har vesentlig innvirkning på kjøretøyets miljøprestasjon, innebærer dette symbolet «II» 

etterfulgt av tegnet «/» og relevant «Nummer» fra tabell 10-2 i vedlegg X. «Nummer» skal ha tre sifre og starte på 

«001».  
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2.1.4. Del 4: Dokumentets løpenummer: 

— Et løpenummer, eventuelt innledet med nuller, som angir sertifikatnummeret. Løpenummeret skal ha tre sifre og 

starte på «001». 

2.1.5. Del 5: Løpenummer som angir utvidelse av dokumentet: 

— Et løpenummer med to sifre, eventuelt innledet med null, som starter på «00», for hvert utstedt sertifikatnummer. 

2.2. Format for nummereringen av et dokument (med fiktive løpenumre til forklaring). 

Eksempel på nummeret på et dokument utstedt av Bulgaria for deler eller utstyr integrert i et kjøretøy som er 

typegodkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 168/2013: 

— e34*168/2013*II/002*148*00 

— e34 = Bulgaria (del 1) 

— 168/2013 = forordning (EU) nr. 168/2013 (del 2) 

— II/002 = nr. 002 på listen over deler eller utstyr som har vesentlig innvirkning på kjøretøyets 

miljøprestasjon (del 3) 

— 148 = dokumentets løpenummer (del 4) 

— 00 = utvidelsesnummer (del 5) 

Eksempel på nummeret på et dokument utstedt av Østerrike og utvidet én gang, for deler eller utstyr integrert i et 

kjøretøy som er typegodkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 168/2013: 

— e12*168/2013*I/034*225*01 

— e12 = Østerrike (del 1) 

— 168/2013 = forordning (EU) nr. 168/2013 (del 2) 

— I/034 = nr. 034 på listen over deler eller utstyr som har vesentlig innvirkning på kjøretøyets 

konstruksjonssikkerhet og/eller funksjonssikkerhet (del 3) 

— 225 = dokumentets løpenummer (del 4) 

— 01 = utvidelsesnummer (del 5) 

 _____  
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Tillegg 1 

Modell for EU-typegodkjenningsdokument som gir tillatelse til å bringe i omsetning og ta i bruk deler eller utstyr som 

kan utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal 

EU-tillatelsesdokument 

MODELL 

Format: A4 (210 × 297 mm) 

EU-TILLATELSESDOKUMENT 

Godkjenningsmyndighetens stempel 

Melding om 

— tillatelsesdokument(1) 

— utvidelse av tillatelsesdokument(1) 

— avslag på utstedelse av tillatelsesdokument(1) 

— tilbaketrekking av tillatelsesdokument(1)  

som gir tillatelse til å bringe i omsetning og ta i bruk deler 

eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at systemer 

som er grunnleggende for kjøretøyets sikkerhet eller 

miljøprestasjon, ikke fungerer som de skal 

AVSNITT I 

Type del/utstyr.  ...............................................................................................................................................................................  

Delens/utstyrets(1) nummer:  ............................................................................................................................................................  

EU-tillatelsesdokumentets nummer:  ...............................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse:  ...............................................................................................................................................................  

Produsentens navn og adresse:  ........................................................................................................................................................  

Produksjonsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ...................................................................................................................  

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ..............................................................................................................  

AVSNITT II 

Delen/utstyret(1) er spesielt beregnet på montering i følgende kjøretøy(er): 

Merke (produsentens firma):  ...........................................................................................................................................................  

Type(r)(2):  .......................................................................................................................................................................................  

Variant(er)(2):  ..................................................................................................................................................................................  

Versjon(er)(2):  .................................................................................................................................................................................  

AVSNITT III 

Krav til: 

a) kjøretøyets konstruksjonssikkerhet(1):  ......................................................................................................................................  

b) kjøretøyets funksjonssikkerhet(1): .............................................................................................................................................   
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c) kjøretøyets beskyttelse av miljøet(1):  ........................................................................................................................................  

d) prøvingsstandarder(1):  ...............................................................................................................................................................  

DEL IV 

Krav basert på: 

a) vedlegg(3) … til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. …/… (og vedlegg(3) …(a) til delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. …/…)(1), sist endret ved (delegert kommisjons-)(1)forordning (EU) nr. …/…(1)(4) 

b) en sammenligning av delen/utstyret(1) med sikkerhets-/miljøprestasjonen(1) til originalkjøretøyet / deler av original-

kjøretøyet(1) (forklar)(1):  ...........................................................................................................................................................  

DEL V — TEKNISK INSTANS 

Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvingene:  ......................................................................................................................  

Prøvingsrapportens dato:  .................................................................................................................................................................  

Prøvingsrapportens nummer:  ..........................................................................................................................................................  

DEL VI 

Delen/utstyret(1) forringer ikke / forringer(1) virkemåten til de systemene som er avgjørende for kjøretøyets sikkerhet eller 

miljøprestasjon. 

Tillatelsen gis/utvides/avslås/tilbakekalles(1) 

Sted:  ................................................................................................................................................................................................  

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

Navn og underskrift (eller visuell framstilling av en «avansert elektronisk signatur» i samsvar med direktiv 1999/93/EF, 

herunder verifikasjonsdata):  ............................................................................................................................................................  

Vedlegg: 

— Prøvingsrapport 

  

Forklarende merknader til tillegg 1 

(Fotnoter og forklaringer skal ikke føres opp i dokumentet) 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Angi den alfanumeriske koden type-variant-versjon eller «TVV» tildelt hver type, variant og versjon som fastsatt i nr. 2.3 i del B i 

vedlegg I. 

(3) Romertallet for det relevante vedlegget til den delegerte kommisjonsforordningen, eller flere romertall for de relevante vedleggene til 

samme delegerte kommisjonsforordning. 

(4) Angi den siste endringen av den delegerte kommisjonsforordningen som får anvendelse på EU-typegodkjenningen. 

 _____  
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VEDLEGG X 

Liste over deler eller utstyr som kan utgjøre en alvorlig risiko for at grunnleggende systemer ikke fungerer som de skal 

I. Deler eller utstyr som har vesentlig innvirkning på kjøretøyets konstruksjonssikkerhet og/eller funksjonssikkerhet 

Tabell 10-1 

Liste over deler eller utstyr som har vesentlig innvirkning på kjøretøyets sikkerhet 

Nummer Beskrivelse Ytelseskrav Prøvingsprosedyre Merkingskrav Krav til emballasje 

001 […]     

002      

003      

II. Deler eller utstyr som har vesentlig innvirkning på kjøretøyets miljøprestasjon 

Tabell 10-2 

Liste over deler eller utstyr som har vesentlig innvirkning på kjøretøyets miljøprestasjon 

Nummer Beskrivelse Ytelseskrav Prøvingsprosedyre Merkingskrav Krav til emballasje 

001 […]     

002      

003      
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/208 

av 8. desember 2014 

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

til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på godkjenning av jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det indre marked utgjør et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og 

kapital er sikret. For dette formål får en omfattende ordning for EU-typegodkjenning og en styrket markeds-

overvåkingsordning for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og deres systemer, komponenter og separate tekniske 

enheter, som definert i forordning (EU) nr. 167/2013, anvendelse. 

2) Jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som omfattes av definisjonen «traktor» fastsatt i artikkel 3 nr. 8 i forordning (EU) 

nr. 167/2013, og som det er montert maskiner på, bør typegodkjennes i samsvar med artikkel 77 i nevnte forordning. 

3) De monterte maskinene gjør at traktorer kan brukes til en rekke ulike jordbruks- og skogbruksformål, herunder 

spesialoppgaver. Monterte maskiner skal derfor omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF(2), som 

fastsatt i artikkel 77 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

4) Ved rådsbeslutning 97/836/EF(3) tiltrådte Unionen overenskomsten til De forente nasjoners økonomiske kommisjon for 

Europa (UN-ECE) om fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan 

monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på 

grunnlag av disse kravene (revidert overenskomst av 1958). I sin melding CARS 2020: Handlingsplan for en 

konkurransedyktig og bærekraftig bilindustri i Europa uttalte Kommisjonen at den beste måten å fjerne ikke-tollbaserte 

handelshindringer på er å godkjenne internasjonale forskrifter i henhold til 1958 UN-ECE-avtalen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 42 av 17.2.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 245/2015 av 30. oktober 2015 

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

tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 20. 

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

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner, og endring av direktiv 95/16/EF (EUT L 157 av 9.6.2006, 

s. 24). 

(3) Rådsbeslutning 97/836/EF av 27. november 1997 med sikte på Det europeiske fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners økonomiske 

kommisjon for Europas overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan 

monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på grunnlag av disse krav 

(revidert overenskomst av 1958) (EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78). 

2021/EØS/17/24 
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5) Ved beslutning 97/836/EF tiltrådte Unionen også UN-ECE-reglement nr. 3, 4, 5, 6, 7, 19, 23, 31, 37, 38, 43, 71, 79, 98 

og 99. 

6) I Unionen er noen av kravene i forordninger om kjøretøydeler overført fra tilsvarende UN-ECE-reglement. I takt med 

den tekniske utviklingen blir UN-ECE-reglementet hele tiden endret, og de aktuelle unionsforordningene må ajourføres 

regelmessig for at de skal være i samsvar med innholdet i det respektive UN-ECE-reglementet. 

7) Muligheten for at UN-ECE-reglementet får anvendelse for typegodkjenning av EU-kjøretøyer som grunnlag for 

Unionens lovgivning er fastsatt i forordning (EU) nr. 167/2013. I henhold til nevnte forordning skal typegodkjenning i 

samsvar med UN-ECE-reglementer som får anvendelse på lik linje med regelverket til Unionen, anses som EU-

typegodkjenning i samsvar med nevnte reglement og dens delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter. 

8) Når UN-ECE-reglementer får anvendelse på lik linje med regelverket til Unionen, bidrar det til å hindre overlapping 

ikke bare av tekniske krav, men også av sertifiseringsmessige og administrative framgangsmåter. Dessuten bør 

typegodkjenning som bygger direkte på internasjonalt avtalte standarder, forbedre markedstilgangen i tredjestater, særlig 

i de statene som er avtaleparter i den reviderte overenskomsten av 1958, og på den måten øke konkurranseevnen til 

industrien i Unionen. 

9) Det er hensiktsmessig å ta med UN-ECE-reglement nr. 3, 4, 5, 6, 7, 19, 23, 31, 37, 38, 43, 71, 79, 98, 99, 106, 112 og 

113 i vedlegg I til denne forordning, som inneholder en liste over UN-ECE-reglementer som gjelder på lik linje med 

regelverket til Unionen. 

10) Artikkel 17 i forordning (EU) nr. 167/2013 og vedlegg I til nevnte forordning fastsetter krav til funksjonssikkerhet 

tidligere omfattet av direktiver som ble opphevet ved nevnte forordning. Selv om kravene fastsatt i denne forordning i 

stor grad er overført fra direktivene som ble opphevet, bør viktige endringer tas med der det er nødvendig for å tilpasse 

kravene til den tekniske utviklingen, utvide omfanget til ytterligere kjøretøykategorier eller øke sikkerhetsnivået når det 

for eksempel gjelder styrbarhet, ruter, dimensjoner og masser, dekk og mekaniske koplinger, som regnes som 

avgjørende for funksjonssikkerheten til jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. Det bør innføres krav til høyeste 

konstruksjonshastighet, turtallsregulator og hastighetsbegrensere med hensyn til særlige egenskaper hos jordbruks- og 

skogbrukstraktorer som er konstruert for terrengbruk, men som også kjøres på offentlig vei med hardt dekke. 

11) Når produsenter kan velge å søke om nasjonal typegodkjenning i samsvar med artikkel 2 i forordning (EU) 

nr. 167/2013, bør medlemsstater på alle områder som omfattes av denne forordning, fritt kunne fastsette krav som 

avviker fra kravene i denne forordning, med hensyn til nasjonal typegodkjenning. 

 Nasjonale myndigheter skal ikke nekte å gi nasjonal typegodkjenning til en type kjøretøy, et system, en komponent eller 

en separat teknisk enhet med begrunnelse i funksjonssikkerhet dersom kjøretøyet samsvarer med kravene fastsatt i 

denne forordning, med unntak av kravene på særlige områder, ettersom enkelte medlemsstater har strengere krav på 

nasjonalt plan. 

12) Medlemsstater skal forby at nye kjøretøyer som ikke samsvarer med kravene i denne forordning, gjøres tilgjengelige på 

markedet, registreres eller tas i bruk fra den dato som er fastsatt i forordning 167/2013 og øvrige delegerte rettsakter 

vedtatt i henhold til nevnte forordning. 

13) For at alle nye regler om typegodkjenning skal komme til anvendelse samtidig, bør denne forordning få anvendelse fra 

1. januar 2016, som er datoen for anvendelse av forordning (EU) nr. 167/2013 —  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes nærmere tekniske krav til og prøvingsmetoder for funksjonssikkerhet, med unntak av 

bremseytelse, med sikte på godkjenning av og markedstilsyn med jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og de systemene, 

komponentene og de separate tekniske enhetene som er beregnet på slike kjøretøyer i samsvar med forordning (EU) 

nr. 167/2013. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

Definisjonene i (EU) nr. 167/2013 får anvendelse. Videre menes med: 

 1) «slepeinnretning» en traktorkomponent som er konstruert for å danne en mekanisk kopling mellom traktoren og en 

trekkvogn for å slepe traktoren vekk dersom den ikke kan flyttes ved egen hjelp, 

 2) «masse i driftsferdig stand» massen til et ulastet kjøretøy klart for normal bruk og inkludert standardutstyr i henhold til 

produsentens spesifikasjoner, kjølevæske, smøremidler, drivstoff, verktøy og fører (anses å være lik 75 kg) og uten 

valgfritt tilbehør, 

 3) «betjeningsinnretning for styring» den delen som føreren betjener direkte for å styre traktoren, 

 4) «betjeningskraft» den kraften som føreren bruker på betjeningsinnretningen for å styre traktoren, 

 5) «dekk som normalt er montert» typen eller typene dekk som produsenten leverer den aktuelle kjøretøytypen med, og som 

er angitt i opplysningsdokumentet som det er fastsatt en mal for i artikkel 68 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013, 

 6) «belter som normalt er montert» typen eller typene belter som produsenten leverer den aktuelle kjøretøytypen med, og som 

er angitt i opplysningsdokumentet som det er fastsatt en mal for i artikkel 68 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013, 

 7) «speil» en innretning som innenfor rimelige grenser og innenfor det synsfeltet som er geometrisk definert i nr. 5 i vedlegg 

IX, er beregnet på å gi god sikt bakover, som ikke hindres av traktordeler eller av personer som befinner seg i traktoren, 

 8) «innvendig speil» et speil som er montert i traktorens førerhus eller ramme, 

 9) «speilgruppe» alle speil som har én eller flere egenskaper eller funksjoner felles, 

10) «lykt» en innretning som er beregnet på å lyse opp veien (frontlykt) eller å gi et lyssignal,  
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11) «traktorens akselavstand» eller «kjøretøyets akselavstand» avstanden mellom vertikalplanene som er vinkelrette på 

traktorens eller kjøretøyets midtplan i lengderetningen og går gjennom traktorens eller kjøretøyets aksler, 

12) «lastet kjøretøy» kjøretøyet lastet til største teknisk tillatte totalmasse. 

KAPITTEL II 

KRAV TIL KJØRETØYETS FUNKSJONSSIKKERHET 

Artikkel 3 

Krav til montering og demonstrasjon i forbindelse med funksjonssikkerhet 

1.  Produsentene skal utstyre jordbruks- og skogbrukskjøretøyer med systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

med påvirkning på funksjonssikkerheten som er konstruert, oppbygd og montert slik at kjøretøyet i vanlig bruk og når det 

vedlikeholdes i samsvar med produsentens krav, oppfyller de detaljerte tekniske kravene og er i samsvar med prøvings-

metodene fastsatt i artikkel 5-38. 

2.  Produsentene skal ved hjelp av fysisk demonstrasjonsprøving dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyene som gjøres tilgjengelige på markedet, registreres eller tas i bruk i Unionen, oppfyller 

kravene til funksjonssikkerhet fastsatt i artikkel 17 i forordning (EU) nr. 167/2013 og vedlegg I til nevnte forordning, og 

oppfyller de detaljerte tekniske kravene og samsvarer med prøvingsmetodene fastsatt i artikkel 5-38 i denne forordning. 

3.  Produsentene skal sikre at reservedeler som gjøres tilgjengelige på markedet eller tas i bruk i Unionen, oppfyller de 

detaljerte tekniske kravene og prøvingsmetodene fastsatt i denne forordning. 

4.  Produsentene skal framlegge for godkjenningsmyndigheten en beskrivelse av de tiltakene som er truffet for å hindre 

ulovlige inngrep i og endring av styringssystemet for framdriftssystemet, herunder eventuelle datamaskiner som kontrollerer 

funksjonssikkerheten. 

Artikkel 4 

Anvendelse av UN-ECE-reglementer 

UN-ECE-reglementene og endringene av disse angitt i vedlegg I til denne forordning, får anvendelse på typegodkjenning av 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. 

Artikkel 5 

Tekniske spesifikasjoner for krav til funksjonssikkerhet og prøvingsmetoder 

1.  Prøvingsmetodene som gjelder funksjonssikkerhetsnivå, skal utføres i samsvar med prøvingskravene fastsatt i denne 

forordning. 

2.  Prøvene skal utføres eller skje i påsyn av godkjenningsmyndigheten, eller dersom godkjent av godkjenningsmyndigheten, 

av den tekniske instansen. 

3.  Målemetodene og prøvingsresultatene skal rapporteres til godkjenningsmyndigheten i det prøvingsrapportformatet som er 

angitt i artikkel 68 bokstav f) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

Artikkel 6 

Krav til kjøretøykonstruksjonens integritet 

Ytelseskravene som får anvendelse på kjøretøykonstruksjonens integritet nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal kontrolleres i samsvar med vedlegg II i denne forordning.  
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Artikkel 7 

Krav til største konstruksjonshastighet, turtallsregulator og hastighetsbegrensere 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på hastighet, turtallsregulatorer og hastighetsbegrensere nevnt i 

artikkel 17 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg III til denne 

forordning. 

Artikkel 8 

Krav til styring for hurtige traktorer 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på styring for hurtige traktorer nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 9 

Krav til styring 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på styring for hurtige traktorer nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

Artikkel 10 

Krav til hastighetsmålere 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på hastighetsmålere nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg VI til denne forordning. 

Artikkel 11 

Krav til synsfelt og vindusviskere 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på synsfelt og vindusviskere nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg VII til denne forordning. 

Artikkel 12 

Krav til ruter 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på ruter nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 167/2013, 

skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg VIII til denne forordning. 

Artikkel 13 

Krav til speil 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på speil nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg IX til denne forordning. 

Artikkel 14 

Krav til informasjonssystemer for fører 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på informasjonssystemer for fører nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg X til denne forordning. 

Artikkel 15 

Krav til lys, lyssignalinnretninger og deres lyskilder 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på lys, lyssignalinnretninger og deres lyskilder nevnt i artikkel 17 

nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XI til denne forordning.  
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Artikkel 16 

Krav til lysanlegg 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på lysanlegg nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XII til denne forordning. 

Artikkel 17 

Krav til beskyttelse av passasjerer, herunder innvendig utstyr, hodestøtte, bilbelter og kjøretøyets dører 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på beskyttelse av passasjerer, herunder innvendig utstyr, hodestøtte, 

bilbelter og kjøretøyets dører nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav e) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i 

samsvar med vedlegg XIII til denne forordning. 

Artikkel 18 

Krav til kjøretøyets ytre og tilbehør til kjøretøyet 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på kjøretøyets ytre og tilbehør til kjøretøyet nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav 

f) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XIV til denne forordning. 

Artikkel 19 

Krav til elektromagnetisk kompatibilitet 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på elektromagnetisk kompatibilitet nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav g) 

i forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XV til denne forordning. 

Artikkel 20 

Krav til signalhorn 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på signalhorn nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav h) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XVI til denne forordning. 

Artikkel 21 

Krav til varmeanlegg 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på varmeanlegg nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav i) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XVII til denne forordning. 

Artikkel 22 

Krav til sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk nevnt i artikkel 17 nr. 2 

bokstav j) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XVIII til denne forordning. 

Artikkel 23 

Krav til kjennemerke 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på kjennemerker nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav k) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XIX til denne forordning. 

Artikkel 24 

Krav til lovfestede kjennemerker og merkinger 

Kravene som får anvendelse på lovfestede kjennemerker og merkinger nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav k) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal kontrolleres i samsvar med vedlegg XX til denne forordning.  
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Artikkel 25 

Krav til dimensjoner og tilhengermasse 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på dimensjoner og tilhengermasse nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav l) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXI til denne forordning. 

Artikkel 26 

Krav til største tillatte totalmasse 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på største tillatte totalmasse nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav l) i forordning 

(EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXII til denne forordning. 

Artikkel 27 

Krav til ballastmasse 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på ballastmasse nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav l) i forordning (EU) 

nr. 167/2013 skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXIII til denne forordning. 

Artikkel 28 

Krav til sikkerhet i elektriske systemer 

Kravene som får anvendelse på elektriske systemer nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav m) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal 

kontrolleres i samsvar med vedlegg XXIV til denne forordning. 

Artikkel 29 

Krav til drivstofftanker 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på drivstofftanker nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav a) og m) og 18 nr. 2 

bokstav l i forordning (EU) nr. 167/2013 skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXV til denne forordning. 

Artikkel 30 

Krav til vern bak 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på vern bak nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav n) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXVI til denne forordning. 

Artikkel 31 

Krav til sidevern 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på sidevern nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav o) i forordning (EU) 

nr. 167/2013 skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXVII til denne forordning. 

Artikkel 32 

Krav til lasteplattform 

Prøvingsmetodene og kravene som får anvendelse på lasteplattformer nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav p) i forordning (EU) 

nr. 167/2013 skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXVIII til denne forordning. 

Artikkel 33 

Krav til slepeinnretninger 

Kravene som får anvendelse på slepeinnretninger nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav q) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal 

kontrolleres i samsvar med vedlegg XXIX til denne forordning.  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/317 

 

Artikkel 34 

Krav til dekk 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på dekk nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav r) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXX til denne forordning. 

Artikkel 35 

Krav til avskjermingssystemer 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på avskjermingssystemer nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav s) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXXI til denne forordning. 

Artikkel 36 

Krav til reversgir 

Kravene som får anvendelse på reversgir nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav t) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal kontrolleres i 

samsvar med vedlegg XXXII til denne forordning. 

Artikkel 37 

Krav til belter 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på belter nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav u) i forordning (EU) 

nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXXIII til denne forordning. 

Artikkel 38 

Krav til mekaniske koplinger 

Prøvingsmetodene og ytelseskravene som får anvendelse på mekaniske koplinger nevnt i artikkel 17 nr. 2 bokstav v) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal foretas og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXXIV til denne forordning. 

KAPITTEL III 

MEDLEMSSTATENES FORPLIKTELSER 

Artikkel 39 

Typegodkjenning av kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

Fra 1. januar 2018 skal nasjonale myndigheter forby at kjøretøyer som ikke samsvarer med funksjonssikkerheten fastsatt i 

forordning (EU) nr. 167/2013 og denne forordning, gjøres tilgjengelige på markedet, registreres eller tas i bruk. 

Artikkel 40 

Nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

Nasjonale myndigheter skal ikke nekte å gi nasjonal typegodkjenning til en type kjøretøy, et system, en komponent eller en 

separat teknisk enhet med begrunnelse i funksjonssikkerhet dersom kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate 

tekniske enheten samsvarer med kravene fastsatt i denne forordning, med unntak av krav til 

a)  kjøretøydimensjoner og tilhengermasse som fastsatt i artikkel 25, 

b)  største tillatte totalmasse som fastsatt i artikkel 26, 

c)  gjennomsnittlig marktrykk og største tillatte belastning per belterulle for traktorer i kategori C som fastsatt i artikkel 37, 

d)  signalpaneler og -folier på kjøretøyer i gruppe S med en bredde på over 2,55 m som fastsatt i artikkel 16. 
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KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 41 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 8. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Liste over gjeldende UN-ECE-reglementer 

Reglement 

nr. 
Emne Endringsserie Henvisning til EUT Anvendelse 

3 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 12 til endringsserie 02 EUT L 323 av 6.12.2011, s. 1 T, C, R og S 

4 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 14 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

Supplement 15 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 31 av 31.1.2009, s. 35 

EUT L 4 av 7.1.2012, s. 17 

T, C, R og S 

5 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Omfatter all gyldig tekst fram til 

endringsserie 03 

EUT L 162 av 29.5.2014, s. 1 T og C 

6 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 19 til endringsserie 01 

Rettelse 1 til supplement 18 

Supplement 19 til endringsserie 01 

EUT L 177 av 10.7.2010, s. 40 T, C, R og S 

7 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Lysanlegg 

Supplement 16 til endringsserie 02 EUT L 148 av 12.6.2010, s. 1 T, C, R og S 

10 Elektromagnetisk 

kompatibilitet 

Endringsserie 04 

Rettelse 1 til revisjon 4 

Supplement 1 til endringsserie 04 

EUT L 254 av 20.9.2012, s. 1 T og C 

18 Sikringsinnretninger mot 

uvedkommendes bruk 

Supplement 2 til endringsserie 03 EUT L 120 av 13.5.2010, s. 29 T og C 

19 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 2 til endringsserie 03 EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 113 

T og C 

21 Innvendig utstyr – dører Supplement 3 til endringsserie 01 EUT L 188 av 16.7.2008, s. 32 T og C 
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Reglement 

nr. 
Emne Endringsserie Henvisning til EUT Anvendelse 

23 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 17 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 4 av 17.1.2012, s. 18 T, C, R og S 

25 Hodestøtter Endringsserie 04 

Rettelse 2 til revisjon 1 til forordning 

EUT L 215 av 14.8.2010, s. 1 T og C 

28 Signalhorn Supplement 3 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 323 av 6.12.2011, s. 33 T og C 

30 Dekk Supplement 15 til endringsserie 02 

Supplement 16 til endringsserie 02 

EUT L 201 av 30.7.2008, s. 70 

EUT L 307 av 23.11.2011, s. 1 

T, R og S 

31 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 7 til endringsserie 02 EUT L 185 av 17.7.2010, s. 15 T og C 

37 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 34 til endringsserie 03 EUT L 297 av 13.11.2010, s. 1 T, C og R 

38 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 15 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

Rettelse 1 til supplement 12 

Endringer av reglement 38, herunder 

supplement 15 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 148 av 12.6.2010, s. 55 

EUT L 4 av 7.1.2012, s. 20 

T og C 

43 Ruter Supplement 2 til endringsserie 01 EUT L 42 av 12.2.2014, s. 1 T og C 

46 Speil Supplement 4 til endringsserie 02 

Rettelse 1 til supplement 4 

EUT L 177 av 10.7.2010, 

s. 211 

T og C 

48 Lysanlegg Supplement 6 til endringsserie 04 

Endringsserie 05 

EUT L 323 av 6.12.2011, s. 46 T, C, R og S 

54 Dekk Supplement 16 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

Supplement 17 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 183 av 11.7.2008, s. 41 

EUT L 307 av 23.11.2011, s. 2 

T, R og S 
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Reglement 

nr. 
Emne Endringsserie Henvisning til EUT Anvendelse 

55 Mekaniske koplinger Supplement 1 til endringsserie 01 EUT L 227 av 28.8.2010, s. 1 T, C, R og S 

62 Sikringsinnretninger mot 

uvedkommendes bruk 

Supplement 2 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 89 av 27.3.2013, s. 37 T og C 

69 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Lysanlegg 

Supplement 5 til endringsserie 01 EUT L 200 av 31.7.2010, s. 1 T og C 

T, C, R og S 

73 Sidevern Endringsserie 01 EUT L 122 av 8.5.2012, s. 1 R3b og R4B 

75 Dekk Supplement 13 til reglementet i sin 

opprinnelige form 

EUT L 84 av 30.3.2011, s. 46 T, R og S 

77 Lysanlegg Supplement 14 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 4 av 7.1.2012, s. 4 T, C, R og S 

79 Styring for hurtige 

traktorer 

Supplement 3 til endringsserie 01 EUT L 137 av 27.5.2008, s. 25 Tb og Cb 

81 Speil Supplement 2 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 185 av 13.7.2012, s. 1 T og C med 

sadel og 

styre 

87 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 14 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

Rettelse 1 til revisjon 2 

Supplement 15 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 164 av 30.6.2010, s. 46 

EUT L 4 av 7.1.2012, s. 24 

T og C 

89 Høyeste konstruksjons-

hastighet, turtallsregu-

latorer og hastighetsbe-

grensere 

Supplement 1 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 158 av 19.6.2007, s. 1 T og C 

91 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 11 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

Supplement 12 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

Supplement 13 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 164 av 30.6.2010, s. 69 

EUT L 4 av 7.1.2012, s. 27 

R og S 

98 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 4 til endringsserie 01 EUT L 176 av 14.6.2014, s. 64 T og C 
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Reglement 

nr. 
Emne Endringsserie Henvisning til EUT Anvendelse 

99 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 5 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 164 av 30.6.2010, 

s. 151 

T og C 

104 Lysanlegg Endringer som omfatter all gyldig tekst 

fram til: Supplement 7 til den 

opprinnelige versjonen av reglementet 

EUT L 75 av 14.3.2014, s. 29 T, C, R og S 

106 Dekk Supplement 8 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 257 av 30.9.2010, 

s. 231 

T, R og S 

112 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Supplement 12 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 230 av 31.8.2010, 

s. 264 

T og C 

113 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Endringer som omfatter all gyldig tekst 

fram til supplement 3 til endringsserie 01 

til reglementet 

EUT L 176 av 14.6.2014, 

s. 128 

T og C 

117 Dekk Endringsserie 02 

Rettelse 1 til endringsserie 02 

Rettelse 2 til endringsserie 02 

Rettelse 3 til endringsserie 02 

EUT L 307 av 23.11.2011, s. 3 T, R og S 

119 Lys, lyssignalinnretninger 

og deres lyskilder 

Endringer som omfatter all gyldig tekst 

fram til supplement 3 til endringsserie 01 

EUT L 89 av 25.3.2014, s. 101 T og C 

122 Varmeanlegg Endring 2 til den opprinnelige versjonen 

av reglementet 

Supplement 1 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 164 av 30.6.2010, 

s. 231 

T og C 

123 Adaptivt frontlyssystem Omfatter all gyldig tekst fram til 

supplement 4 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 222 av 24.8.2010, s. 1. T og C 

128 Lyskilder med 

lysemitterende dioder 

(LED) 

Omfatter all gyldig tekst fram til 

supplement 2 til den opprinnelige 

versjonen av reglementet 

EUT L 162 av 29.5.2014, s. 43 T, C og R 
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VEDLEGG II 

Krav til kjøretøykonstruksjonens integritet 

1.  Kjøretøyer skal være konstruert slik at de er tilstrekkelig robuste til å tåle beregnet bruk i sin normale levetid, idet det tas 

hensyn til regelmessig og planlagt vedlikehold og særlige utstyrsjusteringer som er klart og utvetydig angitt i bruksanvisningen 

som fulgte med kjøretøyet. Kjøretøyprodusenten skal framlegge en underskrevet erklæring på dette. 

2.  Montering og oppbygging av kjøretøyet ved monteringsanleggene, særlig når det gjelder kjøretøyets ramme, understell og 

karosseri og framdriftssystem, skal omfattes av et kvalitetssikringssystem for å sikre at viktige mekaniske forbindelser som 

sveisede og gjengede koplinger, samt andre relevante mekaniske egenskaper, kontrolleres etter behov. 

3.  Godkjenningsmyndigheten skal kontrollere kvalitetssikringssystemet som et ledd i ordningene for produksjonssamsvar 

nevnt i artikkel 28 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

4.  Typegodkjenningsmyndigheten skal kontrollere at i tilfelle tilbakekalling på grunn av en alvorlig sikkerhetsrisiko, kan på 

anmodning en særskilt analyse av kjøretøyets konstruksjon, komponenter og/eller deler ved hjelp av tekniske beregninger, 

virtuelle prøvingsmetoder og/eller strukturell prøving omgående bli stilt til rådighet for godkjenningsmyndigheten og 

Europakommisjonen. 

5.  Det skal ikke gis noen typegodkjenning av kjøretøyet dersom det er grunn til å tvile på at kjøretøyprodusenten er i stand til 

å stille til rådighet analysen nevnt i nr. 4. En slik tvil kan knytte seg til enten tilgjengeligheten eller forekomsten av en slik 

analyse (f.eks. søknad om typegodkjenning for et begrenset parti kjøretøyer fra en ikke-etablert produsent representert av en 

part som sannsynligvis ikke har noen nevneverdig tilgang til en slik analyse). 

 _____  
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VEDLEGG III 

Krav til største konstruksjonshastighet, turtallsregulator og hastighetsbegrensere 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «turtallsregulator» en enhet som brukes til å måle og regulere hastigheten til motoren og/eller kjøretøyet, 

1.2. «framdriftssystem» en gruppe komponenter som genererer kraft og overfører den til veidekket, herunder motor, 

kraftoverføring, drivaksler, differensialer og drivhjul eller belter, 

1.3. «ulovlig inngrep» ulovlige endringer som kan skade funksjonssikkerheten, særlig ved å øke kjøretøyets ytelse, og skade 

miljøet, 

1.4. «hastighetsbegrenser» en enhet som har til hovedfunksjon å kontrollere drivstofftilførselen til motoren for å begrense 

kjøretøyets hastighet til spesifisert verdi. 

 KRAV 

2. Høyeste konstruksjonshastighet 

2.1.  Under typegodkjenningen skal gjennomsnittshastigheten måles på en rett strekning, som kjøres i begge retninger med 

passering av startlinjen i fart. Underlaget på strekningen skal være fast; strekningen skal være flat og minst 100 meter 

lang, men kan likevel omfatte hellinger på høyst 1,5 %. 

2.2.  Under prøvingen skal traktoren være ulastet og i driftsferdig stand, uten ballast eller spesialutstyr, og dekktrykket skal 

være det som er fastsatt for bruk på vei. 

2.3.  Under prøvingen skal traktoren være utstyrt med nye luftfylte dekk med den største rulleradiusen, uttrykt som 

hastighets-/radiusindeks, som produsenten har fastsatt for traktoren. 

2.4.  Girutvekslingsforholdet som brukes under prøvingen, skal være det som gir kjøretøyet dets høyeste hastighet, og det 

skal kjøres med fullt pådrag. 

2.5.  For å ta hensyn til forskjellige uunngåelige feil som særlig skyldes målemetoden og økningen i motorens turtall ved 

delvis belastning, skal det under typegodkjenningsprøvingen godtas en hastighet som overstiger verdien for høyeste 

konstruksjonshastighet med 3 km/t. En ytterligere toleranse på 5 % er tillatt for å ta høyde for variasjoner som skyldes 

dekkstørrelse. 

2.6.  Med henblikk på å gi godkjenningsmyndighetene mulighet til å beregne den høyeste teoretiske hastighet, skal 

produsentene som en orientering angi girutvekslingsforholdet, drivhjulenes faktiske tilbakelagte strekning ved en hel 

omdreining og motorturtallet ved største effekt med fullt pådrag og eventuell turtallsregulator innstilt slik produsenten 

har fastsatt. Høyeste teoretiske hastighet skal beregnes uten toleransen nevnt i punkt 2.5. 

3. Turtallsregulator 

3.1.  Dersom en turtallsregulator er levert som standard fra produsenten, skal den være montert og konstruert på en slik måte 

at traktoren er i samsvar med nr. 2 i ovennevnte bestemmelser om høyeste konstruksjonshastighet. 

4. Krav til hastighetsbegrenser og tiltak mot ulovlige inngrep i framdriftssystem og hastighetsbegrenser 

4.1.  Krav til hastighetsbegrenser 

 Kjøretøyer i gruppe T og C med høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t skal utstyres med regulerbare 

hastighetsbegrensere som samsvarer med kravene fastsatt i dette vedlegg. 
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4.1.1.  Regulerbare hastighetsbegrensere skal samsvare med kravene for kjøretøyer i gruppe N2 og N3 fastsatt i nr. 1 og 2, del 

II nr. 13.2, del III nr. 21.2 og 21.3, vedlegg 5 nr. 1 og vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 89, som nevnt i vedlegg I. 

4.2.  Tiltak mot ulovlige inngrep i framdriftssystem og hastighetsbegrenser 

4.2.1.  Formål og virkeområde 

 Tiltak mot ulovlige inngrep i framdriftssystem skal sikre at et kjøretøy som oppfyller krav til miljøprestasjon og 

framdriftsytelse, krav til kjøretøykonstruksjon og krav til funksjonssikkerhet ved typegodkjenning, fortsetter å oppfylle 

kravene i hele levetiden samt hindre at kjøretøyets framdriftssystem endres på en måte som er ugunstig og virker 

negativt inn på funksjonssikkerheten og/eller miljøet. 

4.3.  Allmenne krav 

4.3.1.  Produsenten skal sikre at godkjenningsmyndigheten og den tekniske instansen får nødvendige opplysninger og 

eventuelt kjøretøyer, framdriftssystemer, komponenter og separate tekniske enheter som er nødvendige for å 

kontrollere at kravene fastsatt i dette vedlegg er oppfylt. 

4.3.2.  Produsenten skal i søknaden om typegodkjenning erklære sin forpliktelse til ikke å markedsføre utskiftbare 

komponenter som kan innebære at framdriftssystemets ytelse økes mer enn det som gjelder for den aktuelle varianten. 

4.4.  Produsenten skal sikre at det godkjente kjøretøyet overholder følgende punkter om sikkerhet i det elektroniske systemet 

som begrenser kjøretøyets ytelse. 

4.4.1.  For kjøretøyer som er utstyrt med en eller flere elektriske/elektroniske innretninger som begrenser ytelsen til dets 

framdriftssystem, skal kjøretøyprodusenten framlegge data og dokumentasjon for den tekniske instansen for å vise at 

endring eller frakopling av innretningen eller dens ledninger ikke vil øke framdriftsytelsen. 

4.4.2.  Kjøretøyer utstyrt med elektronisk kontroll skal ha funksjoner som hindrer andre endringer enn dem som er tillatt av 

produsenten. Produsenten skal tillate endringer dersom disse er nødvendige for diagnostisering, vedlikehold, 

inspeksjon, ettermontering eller reparasjon av kjøretøyet. 

4.4.3.  Eventuelle omprogrammerbare datakoder eller driftsparametrer skal være beskyttet mot ulovlig inngrep. 

4.4.4.  Datakodede driftsparametrer for framdriftssystemer skal ikke kunne endres uten bruk av spesialverktøy og -prosedyrer, 

f.eks. loddede eller innkapslede datakomponenter eller forseglede eller loddede datainnfatninger. 

4.4.5.  Alle avtakbare minnebrikker skal være innkapslet, plassert i en lukket beholder eller beskyttet av elektroniske 

algoritmer og skal ikke kunne skiftes ut uten bruk av spesialverktøy og -prosedyrer. 

4.4.6.  Produsenter som bruker systemer med programmerbar datakode (f.eks. elektrisk slettbart programmerbart leseminne, 

EEPROM), skal hindre at uvedkommende foretar omprogrammering. Produsentene skal ta i bruk strategier for ekstra 

beskyttelse mot ulovlige inngrep og skrivebeskyttelse som krever elektronisk tilgang til en ekstern datamaskin drevet 

av produsenten, som uavhengige aktører også skal ha tilstrekkelig beskyttet tilgang til. 

4.4.7.  Lagrede diagnostiske feilkoder i styreenheten(e) for framdriftssystemet eller motoren, dvs. numeriske eller 

alfanumeriske identifikatorer som identifiserer eller merker en funksjonssvikt i disse, skal ikke slettes dersom 

datamaskinen om bord frakoples kjøretøyets strømforsyning, eller ved frakopling av eller svikt i kjøretøyets batteri eller 

jordforbindelse. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Krav til styring for hurtige traktorer 

1.  Kravene fastsatt i nr. 2, 5 og 6 og i vedlegg 4 og 6 til UN-ECE-reglement nr. 79 om styringen av motorvogner, som nevnt 

i vedlegg I, får anvendelse på kjøretøyer i gruppe Tb og Cb med høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t. 

1.1.  Kravene i ISO 10998:2008, Amd 1 2014 får anvendelse på styringen av kjøretøyer i gruppe Tb og Cb med høyeste 

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

1.2.  Styringen av Cb-traktorer samsvarer med nr. 3.9 i vedlegg XXXIII. 

2.  Kravene til betjeningskraft for kjøretøyene nevnt i nr. 1 skal være de samme som kravene for kjøretøyer i gruppe N2 

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

 For et kjøretøy som er utstyrt med sadel og styre, bør samme betjeningskraft anvendes på midten av grepet. 

 _____  
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VEDLEGG V 

Krav til styring 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «styreinnretning» den komplette innretningen som har som formål å endre traktorens bevegelsesretning. 

 Styreinnretningen kan omfatte betjeningsinnretningen for styring, styreoverføring, styrte hjul, og dersom det er 

relevant, spesialinnretninger for å produsere hjelpe- eller fremmedkraft, 

1.2. «styreoverføring» alle delene mellom betjeningsinnretningen for styring og styrte hjul, unntatt de spesialinnretningene 

som er definert i nr. 1.3. Styreoverføringen kan være mekanisk, hydraulisk, pneumatisk, elektrisk eller en kombinasjon 

av disse, 

1.3. «spesialinnretning» den delen av styreinnretningen som produserer hjelpe- eller fremmedkraft. Hjelpe- eller 

fremmedkraft kan produseres mekanisk, hydraulisk, pneumatisk, elektrisk eller som en kombinasjon av disse (f.eks. 

oljepumpe, kompressor, batteri osv.), 

1.4. «hjelpekraftstyring» utstyret der utslagskraften til de styrte hjulene både produseres av førerens muskelkraft og av 

spesialinnretningen, herunder styreinnretninger der styringskraften normalt utelukkende produseres av spesial-

innretningen, men der førerens muskelkraft kan brukes til styring dersom spesialinnretningen svikter, 

1.5. «fremmedkraftstyring» innretningen der utslagskraften til de styrte hjulene utelukkende produseres av spesial-

innretningen, 

1.6. «differensialstyring» en styringsmetode på hjul eller belter der traktorens retning bestemmes ved å skape en 

forskjellig rotasjonshastighet mellom venstre og høyre hjul eller belteenheter, 

1.7. «styrte hjul» ett av følgende: 

a)  hjul som har en hjulinnstilling som kan endres direkte eller indirekte i forhold til traktoren for å endre traktorens 

bevegelsesretning, 

b)  alle hjul på midjestyrte traktorer, 

c)  hjul på samme aksel der farten kan varieres slik at traktorens bevegelsesretning endres. 

 KRAV TIL KONSTRUKSJON, MONTERING OG KONTROLL 

2. Allmenne krav 

2.1.  Styreinnretningen skal gi lett og sikker styring av traktoren, og den skal oppfylle de særlige kravene angitt i nr. 3. 

2.2.  Styringen av traktorer i gruppe C samsvarer med kravene fastsatt i nr. 3.9 i vedlegg XXXIII.  
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2.3.  Kravene fastsatt i nr. 2.2 får ikke anvendelse for traktorer i gruppe C med stålbelter utstyrt med differensialstyring. 

Forskjellen i omdreiningshastighet, som nevnt i nr. 1.6, oppnås enten ved en kombinasjon av mekaniske 

komponenter, som bremser og en differensial, eller ved en separat kraftoverføringsvei på venstre og høyre side, som 

for eksempel atskilt hydrostatisk kraftoverføring. Dersom styringssystemet er kombinert med bremsesystemet, får 

kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og nr. 5 i forordning (EU) nr. 167/2013 anvendelse. 

3. Særlige krav 

3.1.  Betjeningsinnretning for styring 

3.1.1.  Betjeningsinnretningen for styring skal være enkel å bruke og gripe for et forventet utvalg voksne operatører når det 

gjelder variasjoner i størrelse og styrke. Den skal være konstruert slik at den gir gradvis utslag på styringen. 

Bevegelsesretningen på betjeningsinnretningen for styring skal tilsvare den tilsiktede endringen i traktorens 

bevegelsesretning. 

3.1.2.  Den betjeningskraften som er nødvendig for å føre traktoren fra rett-fram-posisjon over i en vendesirkel med en 

radius på 12 m, skal ikke overskride 25 daN. Er traktoren utstyrt med hjelpekraftstyring som ikke er knyttet til annen 

innretning, skal betjeningskraften ikke overskride 60 daN dersom hjelpekraften svikter. 

3.1.3.  For å kontrollere at kravene i nr. 3.1.2 er oppfylt, skal traktoren styres med en fart på 10 km/t fra rett-fram-posisjon og 

inn i en sirkel på tørr, flat veibane med godt veigrep. Betjeningskraften på betjeningsinnretningen for styring skal 

registreres til innretningen når den stillingen som tilsvarer traktorens inngang til en vendesirkel med 12 m radius. Tiden 

for manøveren (fra aktiveringen av betjeningsinnretningen for styring begynner til det øyeblikket målestillingen nås) 

skal normalt ikke overskride fem sekunder, og ikke mer enn åtte sekunder dersom spesialinnretningen svikter. Prøven 

foretas med styreutslag både til høyre og til venstre. 

 Ved prøven skal traktoren ha største teknisk tillatte masse, og dekktrykket og massefordelingen mellom akslene skal 

være i samsvar med produsentens angivelser. Beltetrykket skal særlig ikke overstige verdien angitt i nr. 3.3 i vedlegg 

XXXIII. 

3.2.  Styreoverføring 

3.2.1.  Styreinnretningen skal ikke omfatte elektrisk eller rent pneumatisk styreoverføring. 

3.2.2.  Styreoverføringen skal være konstruert slik at den oppfyller alle driftskrav. Den skal være lett tilgjengelig for 

vedlikehold og kontroll. 

3.2.3.  Når styreoverføringen ikke er helt hydraulisk, skal det være mulig å kjøre traktoren selv om de hydrauliske eller 

pneumatiske delene av styreoverføringen svikter. 

3.2.4.  En helt hydraulisk drevet styreoverføring og spesialinnretningene skal oppfylle følgende krav: 

3.2.4.1.  Én eller flere innretninger som begrenser trykket, skal beskytte hele eller deler av kretsen mot overtrykk. 

3.2.4.2.  De innretningene som begrenser trykket, skal være innstilt slik at trykket T som tilsvarer høyeste driftstrykk fastsatt 

av produsenten, ikke overskrides. 

3.2.4.3.  Rørene skal ha slike egenskaper og dimensjoner at de kan tåle trykk som er fire ganger høyere enn trykk T 

(innstillingstrykk for den innretningen som begrenser trykket), og rørene skal være plassert og montert slik at faren 

for skade ved støt eller kollisjon reduseres til et minimum, samt at faren for skade på grunn av friksjon kan anses 

som ubetydelig. 
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3.3.  Styrte hjul 

3.3.1.  Alle hjul kan være styrte hjul. 

3.4.  Spesialinnretning 

3.4.1.  Spesialinnretning som brukes i ulike typer styringsinnretninger, skal godtas under følgende omstendigheter: 

3.4.1.1.  Dersom traktoren er utstyrt med hjelpekraftstyring, skal det være mulig å kjøre den selv om spesialinnretningen 

svikter. Dersom hjelpekraftstyringen ikke har egen kraftkilde, skal den utstyres med et energireservoar. Dette 

energireservoaret kan erstattes av en selvforsynt innretning som forsyner styreinnretningen med kraft med prioritet 

over de andre systemene som er tilkoblet den felles kraftkilden. Dersom det er en hydraulisk forbindelse mellom den 

hydrauliske styreinnretningen og den hydrauliske bremseinnretningen, og dersom begge mottar kraft fra den samme 

energikilden, skal den kraften som kreves for å aktivere styreinnretningen dersom ett av systemene skulle svikte, 

ikke overstige 40 daN, med forbehold for bestemmelsene i artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og nr. 5 i forordning (EU) 

nr. 167/2013 og vedlegg I nr. 3 til forordning (EU) nr. 167/2013. Dersom kraftkilden er trykkluft, skal lufttanken 

være utstyrt med tilbakeslagsventil. 

 Dersom styrekraften normalt produseres utelukkende ved hjelp av spesialinnretninger, skal hjelpekraftstyringen være 

utstyrt med et varsellys eller et lydsignal som varsler dersom spesialinnretningen svikter og betjeningskraften 

overskrider 25 daN. 

3.4.1.2.  Dersom traktoren er utstyrt med fremmedkraftstyring og denne har rent hydraulisk styreoverføring, skal det dersom 

spesialinnretningen eller motoren svikter, være mulig å utføre de to manøvrene som er angitt i nr. 3.1.3, ved hjelp av 

en spesiell hjelpeinnretning. Den spesielle hjelpeinnretningen kan være en trykkluft- eller gasstank. En oljepumpe 

eller en kompressor kan brukes som spesiell hjelpeinnretning dersom denne settes i gang ved rotasjon av traktorens 

hjul, og den ikke kan koples fra hjulene. Dersom spesialinnretningen svikter, skal et varsellys eller lydsignal varsle 

om dette. 

3.4.1.2.1.  Dersom spesialinnretningen er pneumatisk, skal den være utstyrt med en trykklufttank beskyttet med 

tilbakeslagsventil. Denne trykklufttankens kapasitet skal være beregnet slik at det er mulig å foreta minst sju 

fullstendige omdreininger (fra stopp til stopp) før tanktrykket har falt til halvparten av driftstrykket; prøving skal 

utføres med de styrte hjulene løftet fra bakken. 

4.  Produsentene kan velge om de vil anvende enten kravene fastsatt i dette vedlegg eller kravene fastsatt i vedlegg IV. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

Krav til hastighetsmålere 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «normalt driftstrykk» det kalde lufttrykket som er spesifisert av kjøretøyprodusenten, økt med 0,2 bar, 

1.2. «hastighetsmåler» den delen av innretningen for hastighetsmåling som til enhver tid viser føreren kjøretøyets 

hastighet. 

2. Krav 

2.1.  Alle traktorer med en høyeste konstruksjonshastighet på over 30 km/t skal utstyres med en hastighetsmåler i samsvar 

med kravene fastsatt i dette vedlegg. 

2.1.1.  Traktorer i gruppe T4.1 og C4.1 med en høyeste konstruksjonshastighet som ikke overstiger 30 km/t, skal utstyres 

med en hastighetsmåler i samsvar med kravene fastsatt i dette vedlegg. 

2.1.2.  Skjermen på hastighetsmåleren skal være plassert i førerens direkte synsfelt og være lett leselig både om dagen og 

natten. Hastighetsområdet som vises, skal være stort nok til å omfatte høyeste konstruksjonshastighet som 

produsenten har angitt for denne typen kjøretøy. 

2.2.  Dersom hastighetsmåleren har en skala, til forskjell fra en digital skjerm, skal den være lett leselig. 

2.2.1.  Graderingene skal være på 1, 2, 5 eller 10 km/t. Hastighetsverdiene skal angis på skiven som følger: 

2.2.1.1.  Når den høyeste verdien på skiven ikke overstiger 40 km/t, skal hastighetsverdier angis i intervaller som ikke 

overstiger 10 km/t, og graderinger som ikke overstiger 5 km/t. 

2.2.1.2.  Når den høyeste verdien på skiven overstiger 40 km/t, skal hastighetsverdier angis i intervaller som ikke overstiger 

20 km/t, og graderinger som ikke overstiger 5 km/t. 

2.2.2.  Medlemsstater der kjøretøyhastigheten måles i miles per time når denne forordning trer i kraft, kan kreve at 

innretninger for hastighetsmåling montert på kjøretøyer som selges i denne stat, merkes med både kilometer per time 

og miles per time i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/3/EF(1). 

 Dersom en hastighetsmåler produseres for salg i en medlemsstat der britiske målenheter brukes, skal hastighets-

måleren også merkes i mph (miles per time), og graderingene skal være på 1, 2, 5 eller 10 mph. Hastighetsverdiene 

skal angis på skiven med intervaller som ikke overstiger 20 mph. 

2.2.3.  Angitte hastighetsintervaller behøver ikke å være ensartede. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/3/EF av 11. mars 2009 om endring av rådsdirektiv 80/181/EØF om tilnærming av medlems-

statenes lovgivning om målenheter (EUT L 114 av 7.5.2009, s. 10). 
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2.3.  Nøyaktigheten til innretningen for hastighetsmåling skal prøves på følgende måte: 

2.3.1.  Kjøretøyet er utstyrt med én av dekk- eller beltetypene som normalt er montert, og prøven skal gjentas for hver av 

typene hastighetsmålere som produsenten har spesifisert. 

2.3.2.  Trykket på akselen som driver innretningen for hastighetsmåling, skal svare til den delen av massen i driftsferdig 

stand som bæres av akselen. 

2.3.3.  Hastighetsmålerens referansetemperatur skal være 23 ± 5 °C. 

2.3.4.  I hver prøve skal dekktrykket være normalt driftstrykk. 

2.3.5.  Kjøretøyet skal prøves ved følgende tre hastigheter: 20, 30 og 40 km/t, eller 80 % av høyeste hastighet spesifisert av 

produsenten, for hurtige traktorer. 

2.3.6.  Prøvingsinstrumentet som brukes til å måle virkelig kjøretøyhastighet, skal ha en nøyaktighet på ± 1,0 %. 

2.3.6.1.  Overflaten til testbanen skal være flat og tørr og gi tilstrekkelig friksjon. 

2.4.  Hastigheten som angis, skal aldri være mindre enn virkelig hastighet. Ved hastighetene som er spesifisert for 

prøvingen i nr. 2.3.5 over, og mellom disse hastighetene, skal det være følgende forhold mellom hastigheten angitt på 

hastighetsmålerskiven (V1) og virkelig hastighet (V2): 0 ≤ V1  V2 ≤ (V2/10)  4 km/t. 

 _____  
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VEDLEGG VII 

Krav til synsfelt og vindusviskere 

Kjøretøyer i gruppe T og C skal oppfylle følgende krav: 

1.  ISO 5721-1:2013 om synsfelt framover og vindusviskere, 

2.  delen som omhandler synsfeltet på siden av traktoren, i ISO 5721-2: 2014 om synsfeltet på siden av og bak 

landbrukstraktorer. 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

Krav til ruter 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1 «referansepunkt for førerens øyne» den ved sedvane fastsatte posisjon for traktorførerens øyne på et tenkt punkt. 

Punktet befinner seg på et plan parallelt med traktorens medialplan i lengderetningen som går midt gjennom setet, 

700 mm vertikalt over dette planets skjæringslinje og setets overflate og 270 mm i retning ryggstøtten fra det vertikale 

planet som tangerer den fremre kanten av setets overflate og er vinkelrett med traktorens medialplan i lengderetningen 

(figur 1). Referansepunktet som bestemmes på denne måten, gjelder for et tomt sete innstilt i den midtstilling som er 

fastsatt av traktorprodusenten. 

1.2 «sikkerhetsglass som kreves for førerens sikt bakover» alle ruter som er plassert bak et plan som går gjennom 

referansepunktet for førerens øyne og vinkelrett mot kjøretøyets midtplan i lengderetningen, der føreren kan se veien 

når kjøretøyet kjøres eller manøvreres. 

2. Krav 

2.1.  Ruter på kjøretøyer i gruppe T skal samsvare med kravene i UN-ECE-reglement nr. 43 som nevnt i vedlegg I til denne 

forordning, med unntak av vedlegg 21 til nevnte UN-ECE-reglement. 

2.2.  Ruter på kjøretøyer i gruppe C skal samsvare med samme krav som er fastsatt for tilsvarende kjøretøyer i gruppe T. 

2.3.  Montering av sikkerhetsglass på kjøretøyer i gruppe T og C med høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t skal 

samsvare med bestemmelsene for kjøretøyer i gruppe N i vedlegg 21 til UN-ECE-reglement nr. 43 som nevnt i 

vedlegg I. 

2.4.  Montering av sikkerhetsglass på kjøretøyer i gruppe T og C med en høyeste konstruksjonshastighet som ikke 

overstiger 60 km/t. 

2.4.1.  Sikkerhetsglass skal monteres på en måte som sikrer et høyt sikkerhetsnivå for fører og passasjerer, og som særlig gir 

føreren god sikt, ikke bare framover, men også bakover og til siden. 

2.4.2.  Sikkerhetsglass skal være montert slik at det til tross for den belastning kjøretøyet er utsatt for under normale 

bruksforhold, holder seg på plass og fortsetter å gi kjøretøyets fører og passasjerer sikt og sikkerhet. 

2.4.3.  Sikkerhetsglass skal være riktig merket for typegodkjenning av komponent som angitt i nr. 5.4 i UN-ECE-reglement 

nr. 43, som nevnt i vedlegg I, etterfulgt av ett av de ytterligere symbolene fastsatt i nr. 5.5 i UN-ECE-reglement 

nr. 43, som nevnt i vedlegg I, dersom det er påkrevd. 

2.4.4.  Sikkerhetsglass for frontruter 

2.4.4.1.  Normal lystransmisjon skal ikke være mindre enn 70 %. 

2.4.4.2.  Frontruten skal være korrekt montert med hensyn til referansepunktet for førerens øyne. 

2.4.4.3.  Kjøretøyer i gruppe T og C med en høyeste konstruksjonshastighet som ikke overstiger 40 km/t, skal være utstyrt med 

en av sikkerhetsglasstypene som er spesifisert i vedlegg 4, vedlegg 5, vedlegg 6, vedlegg 8 eller vedlegg 10 til UN-

ECE-reglement nr. 43 som nevnt i vedlegg I.  
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2.4.4.4.  Kjøretøyer i gruppe T og C med en høyeste konstruksjonshastighet som overstiger 40 km/t, skal være utstyrt med en 

av sikkerhetsglasstypene nevnt i nr. 2.4.4.3 med unntak av vedlegg 5 til UN-ECE-reglement nr. 43 som nevnt i 

vedlegg I. 

2.4.5.  Sikkerhetsglass som ikke er frontruter 

2.4.5.1.  Sikkerhetsglasset skal ha en normal lystransmisjon på minst 70 %. 

2.4.5.2.  Når sikkerhetsruter av plast er nødvendige for førerens sikt bakover, skal de være merket med symbolet A/L eller B/L 

i henhold til nr. 5.5.5 og 5.5.7 i UN-ECE-reglement nr. 43 som nevnt i vedlegg I, i tillegg til merket for 

typegodkjenning av komponent i henhold til nr. 2.4.3. 

2.4.5.3.  Sikkerhetsglass som ikke er nødvendig for førerens sikt bakover eller førerens sikt til sidene, skal være merket med 

symbolet V i henhold til nr. 5.5.2. i UN-ECE-reglement nr. 43 som nevnt i vedlegg I, i tillegg til merket for 

typegodkjenning av komponent i henhold til nr. 2.4.3, dersom lystransmisjonen er under 70 %. 

2.4.5.4.  Når sikkerhetsruter av plast ikke er nødvendige for førerens sikt framover eller bakover, skal de være merket med ett 

av symbolene angitt i nr. 5.5.5, 5.5.6 og 5.5.7 i UN-ECE-reglement nr. 43 som nevnt i vedlegg I, i tillegg til merket 

for typegodkjenning av komponent i henhold til nr. 2.4.3. 

2.4.5.5.  Når det gjelder sikkerhetsruter av plast, får bestemmelsene om slitestyrke i henhold til nr. 2.4.5.2 ikke anvendelse på 

soltak eller ruter plassert på taket av et kjøretøy. Ingen slitasjeprøving/symboler er påkrevd. 

Figur 1 

Referansepunkt for førerens øyne 

 

 ______  
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VEDLEGG IX 

Krav til speil 

1. Krav til utstyr 

 Alle traktorer skal være utstyrt med to utvendige speil og eventuelt et innvendig speil. 

2. Generelt 

2.1.  Innvendige speil er gruppert i klasse I. Utvendige speil er gruppert i klasse II. Traktorer skal utstyres med to speil i klasse 

II og eventuelt et speil i klasse I, merket som typegodkjent i henhold til UN-ECE-reglement nr. 46 som nevnt i vedlegg I, 

i henhold til artikkel 34 i forordning (EU) nr. 167/2013 og vedlegg XX til denne forordning. 

2.2.  Alle speil skal være festet på en slik måte at de holdes i en stabil stilling under normale kjøreforhold. 

2.3.  Kjøretøyer utstyrt med sadel og styre skal oppfylle kravene fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 81, som nevnt i vedlegg I, i 

stedet for kravene fastsatt i nr. 2.1 og 2.2 og nr. 3-6. 

2.4.  Ekstra speil til overvåking av redskaper under arbeid på markene må ikke nødvendigvis være typegodkjent, men skal 

være plassert i samsvar med kravene i nr. 3.1-3.5. 

3. Plassering 

3.1.  Det utvendige speilet i klasse II skal plasseres slik at føreren i normal førerstilling i førersetet har god sikt mot den delen 

av veien som er spesifisert i nr. 5. 

3.2.  Det utvendige speilet skal være synlig gjennom den delen av frontruten som vindusviskeren stryker over, eller gjennom 

sidevinduet dersom traktoren er utstyrt med slike. 

3.3.  De utvendige speilene skal ikke stikke utenfor det ytre karosseriet på traktoren eller kombinasjonen traktor-trekkvogn og 

ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå synsfeltet fastsatt i nr. 5. 

3.4.  Dersom den nedre kanten av et utvendig speil befinner seg mindre enn 2 m over bakken når traktoren er lastet, skal det 

utvendige speilet ikke stikke ut mer enn 0,20 m utenfor den største bredden av traktoren eller kombinasjonen traktor-

trekkvogn målt uten speil. 

3.5.  Med forbehold om kravene fastsatt i nr. 3.3 og 3.4 kan speilene stikke ut over traktorens største tillatte bredde. 

4. Innstillinger 

4.1.  Det innvendige speilet skal kunne justeres av føreren når vedkommende sitter normalt på førerplassen. 

4.2.  Føreren skal kunne justere det utvendige speilet uten å måtte forlate førerplassen. Speilet kan imidlertid låses i ønsket 

stilling fra utsiden. 

4.3.  Kravene i fastsatt i nr. 4.2 gjelder ikke utvendige speil som etter at de har kommet ut av stilling, automatisk går tilbake til 

sin utgangsstilling, eller som kan tilbakestilles til sin utgangsstilling uten bruk av verktøy. 
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5. Synsfelt for speil i klasse II 

5.1.  Synsfeltet for det venstre eller høyre utvendige speilet skal være slik at føreren bakover kan se den flate delen av veien, 

som strekker seg helt til horisonten og ligger til henholdsvis venstre eller høyre for et plan parallelt med det vertikale 

midtplanet i lengderetningen, og som tangerer det ytterste venstre punktet av traktoren eller kombinasjonen traktor-

trekkvogn. 

5.2.  Produsentene kan velge om de vil anvende enten kravene fastsatt i nr. 5.1 eller kravene i ISO 5721-2. 2014. 

 _____  
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VEDLEGG X 

Krav til informasjonssystemer for fører 

1. Krav 

1.1. Med «virtuelle terminaler» menes elektroniske ombordsystemer med skjermer som gir en operatør visuell informasjon om 

ytelsen til kjøretøyet og systemene, og som gjør at operatøren kan overvåke og kontrollere ulike funksjoner via en 

berøringsskjerm eller et tastatur. 

1.2.  Operatørens betjeningsinnretninger tilknyttet virtuelle terminaler skal samsvare med ISO 15077:2008 (vedlegg B). 

1.3.  Informasjonssystemer for fører skal utformes slik at de forstyrrer føreren minst mulig samtidig som de gir nødvendig 

informasjon. 

 _____  
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VEDLEGG XI 

Krav til lys, lyssignalinnretninger og deres lyskilder 

1.  Lys og lyssignalinnretninger som er montert på kjøretøyer i gruppe T og C, skal oppfylle alle relevante krav fastsatt i UN-

ECE-reglementer som får anvendelse på nevnte kjøretøyer, som nevnt i vedlegg I. 

2.  Glødetrådslamper, gassutladningslamper og LED-lamper for lys og lyssignalinnretninger som er montert på kjøretøyer i 

gruppe R, skal oppfylle alle relevante krav fastsatt i henholdsvis UN-ECE-reglement nr. 37, 99 og 128, som nevnt i  

vedlegg I. 

3.  Lys og lyssignalinnretninger som er montert på kjøretøyer i gruppe R og S, skal oppfylle alle relevante krav for kjøretøyer i 

gruppen O i UN-ECE-reglementet, som nevnt i vedlegg I. 

 _____  
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VEDLEGG XII 

Krav til lysanlegg 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «tverrplan» et vertikalt plan vinkelrett på kjøretøyets midtplan i lengderetningen, 

1.2. «uavhengige lykter» lykter som har særskilte lykteglass, særskilte lyskilder og særskilte lyktehus, 

1.3. «sammensatte lykter» lykter som har særskilte lykteglass og særskilte lyskilder, men felles lyktehus, 

1.4. «kombinerte lykter» lykter som har særskilte lykteglass, men felles lyskilde og felles lyktehus, 

1.5. «gjensidig innbygde lykter» innretninger med særskilte lyskilder (eller én enkelt lyskilde som virker under 

forskjellige forhold), helt eller delvis felles lykteglass og med felles lyktehus, 

1.6. «justerbare lykter» lykter som er montert på kjøretøyet, og som kan beveges i forhold til kjøretøyet uten å tas av, 

1.7. «lykt for fjernlys» den lykten som brukes til å lyse opp veien over en lang strekning foran kjøretøyet, 

1.8. «lykt for nærlys» den lykten som brukes til å lyse opp veien foran kjøretøyet uten å blende eller å være unødig 

sjenerende for førerne av motgående traktorer eller andre trafikanter, 

1.9. «tildekkbar lykt» en frontlykt som kan skjules helt eller delvis når den ikke brukes. Dette kan oppnås ved hjelp av 

et bevegelig deksel, ved endring av frontlyktens stilling eller ved andre passende midler. «nedsenkbar» særlig en 

tildekkbar lykt som kan senkes ned i karosseriet, 

1.10. «lykt for tåkelys foran» den lykten som brukes til å forbedre belysningen av veien ved tåke, snøfall, uvær eller 

støvskyer, 

1.11. «lykt for ryggelys» den lykten som brukes til å lyse opp veien bak kjøretøyet og advare andre trafikanter om at 

kjøretøyet rygger eller skal til å rygge, 

1.12. «lykt for retningslys» den lykten som brukes til å gjøre andre trafikanter oppmerksomme på at føreren har til 

hensikt å endre kjøreretning til høyre eller venstre, 

1.13. «nødsignallys» det at alle kjøretøyets lykter for retningslys virker samtidig for å angi at kjøretøyet midlertidig 

utgjør en særlig fare for andre trafikanter, 

1.14. «lykt for stopplys» den lykten som brukes til å gjøre andre trafikanter bak kjøretøyet oppmerksomme på at 

kjøretøyets bevegelse i lengderetningen bremses ned med hensikt, 

1.15. «lykt for kjennemerke bak» den innretningen som brukes til å lyse opp det stedet som er beregnet for plassering av 

bakre kjennemerke. Innretningen kan bestå av flere optiske komponenter, 

1.16. «lykt for markeringslys foran» den lykten som brukes til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet og markere dets bredde 

sett forfra,  
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1.17. «lykt for markeringslys bak» den lykten som brukes til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet og markere dets bredde 

sett bakfra, 

1.18. «lykt for tåkelys bak» den lykten som brukes til å gjøre kjøretøyet bedre synlig bakfra i tett tåke, 

1.19. «lykt for parkeringslys» den lykten som brukes til å gjøre oppmerksom på et stillestående kjøretøy i tettbebyggelse. 

Den erstatter i dette tilfellet lyktene for markeringslys foran og bak, 

1.20. «lykt for toppmarkeringslys» den lykten som er montert på kjøretøyets ytterste utvendige kant så nær toppen som 

mulig, og som brukes til tydelig å markere kjøretøyets største bredde. Lykten brukes på visse kjøretøyer til å 

supplere kjøretøyets lykter for markeringslys foran og bak for særlig å gjøre oppmerksom på kjøretøyets størrelse, 

1.21. «lykt for arbeidslys» en innretning som er beregnet på å lyse opp en arbeidsplass eller en arbeidsprosess, 

1.22. «refleksinnretning» en innretning som brukes til å gjøre oppmerksom på et kjøretøy ved å reflektere lys fra en 

lyskilde som ikke er montert på vedkommende kjøretøy, når betrakteren befinner seg i nærheten av denne 

lyskilden. I dette vedlegg anses følgende ikke som refleksinnretninger: 

— lysreflekterende kjennemerker 

— andre skilt og lysreflekterende skilt som skal brukes i samsvar med en avtaleparts bruksinstruks for visse 

kjøretøygrupper eller visse betjeningsmetoder 

1.23. «lykt for sidemarkeringslys» en lykt som brukes til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet sett fra siden, 

1.24. «lykt for kjørelys» en framoverrettet lykt som brukes til å gjøre kjøretøyet lettere synlig ved kjøring i dagslys, 

1.25. «lykt for kurvelys» en lykt som brukes til å gi tilleggsbelysning på den delen av veien som er nær fremre hjørne av 

kjøretøyet på den siden kjøretøyet skal svinge mot, 

1.26. «utvendig lykt for omgivelseslys» en lykt som brukes til å gi tilleggsbelysning når fører eller passasjerer stiger inn 

eller ut av kjøretøyet, eller ved lasting, 

1.27. «lykt for manøvreringslys» en lykt som brukes til å gi tilleggsbelysning på siden av kjøretøyet ved langsom 

manøvrering, 

1.28. «adaptivt frontlyssystem» en lysinnretning som er typegodkjent i henhold til UN-ECE-reglement nr. 123, som 

nevnt i vedlegg I, og der strålene har ulike egenskaper for å tilpasse nærlys og eventuelt fjernlys til ulike 

bruksvilkår, 

1.29. «lysflate» den vinkelrette projeksjonen av reflektorens fulle åpning på lykt for fjernlys med reflektor, lykt for 

nærlys med reflektor, lykt for tåkelys foran med reflektor, eller på et tverrplan av projeksjonslinsen for frontlykter 

med en ellipsoidisk reflektor. Dersom lyktens lysende overflate bare dekker en del av reflektorens fulle åpning, 

skal det bare tas hensyn til denne delens projeksjon. 

 For en lykt for nærlys er lysflaten avgrenset på skjæringssiden av den synlige projeksjonens skjæringslinje på 

lykteglasset. Dersom reflektoren og lykteglasset er regulerbare i forhold til hverandre, bør den midtre innstillingen 

brukes,  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/343 

 

1.30. «lysflate» lyktens vinkelrette projeksjon på et plan som er vinkelrett på lyktens referanseakse, og som berører 

lyktens utvendige lysende overflate idet denne projeksjonen begrenses av skjermkanter som befinner seg i planet, 

og som hver reduserer lyktens totale lysstyrke i referanseaksens retning til 98 % for lykt for markeringslys bak og 

lykt for parkeringslys samt for lykt for fjernlys, lykt for nærlys og lykt for tåkelys foran uten reflektor. 

 Når en lyssignalinnretning har en lysflate som enten helt eller delvis omfatter lysflaten til en annen funksjon eller 

omfatter en ikke-belyst flate, kan lysflaten regnes for å være den lysende overflaten, 

1.31. «lysflate» på en refleksinnretning eller et signalpanel eller en signalfolie, som angitt av søkeren under framgangs-

måten for typegodkjenning av komponent for refleksinnretninger, den vinkelrette projeksjonen til en refleks-

innretning på et plan som er vinkelrett på referanseaksen og avgrenset av plan som grenser til de angitte 

ytterpunktene på refleksinnretningenes optiske system og er parallelle med nevnte akse. Bare horisontale og 

vertikale plan skal legges til grunn for å fastsette nedre og øvre kant samt kantene på siden, 

1.32. «synlig lysflate» den delen av det gjennomsiktige lykteglassets utvendige overflate som omfatter lys- eller 

lyssignalinnretningen og gjør at den kan avgi lys, 

1.33. «synlig lysflate» i en bestemt synsretning den vinkelrette projeksjonen til enten grensen av lysflaten som projiseres 

på den utvendige flaten til lykteglasset, eller den lysende overflaten på et plan som er vinkelrett mot synsretningen 

og grenser mot lykteglassets ytterste punkt, 

1.34. «referanseakse» lyssignalets karakteristiske akse, som fastsatt av produsenten til bruk som referanseretning 

(H = 0º, V = 0º) ved fotometriske målinger og ved montering av lykten på kjøretøyet, 

1.35. «referansesentrum» skjæringspunktet mellom referanseaksen og den utvendige lysende overflaten, som angitt av 

lyktprodusenten, 

1.36. «vinkler for geometrisk synlighet» vinklene som bestemmer den minste romvinkels felt der lyktens synlige lysflate 

er synlig. Romvinkelens felt bestemmes av kulesegmenter som har et sentrum som faller sammen med lyktens 

referansesentrum og en ekvator som er parallell med bakken. Segmentene bestemmes med utgangspunkt i 

referanseaksen. De horisontale vinklene β samsvarer med lengden, de vertikale vinklene α med bredden, 

1.37. «ytterste utvendige kant» på begge sider av kjøretøyet planet som er parallelt med kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen, og som berører kjøretøyets ytterkant på siden, uten at det tas hensyn til utstikkende deler av 

1)  dekkene i nærheten av deres berøringspunkt med bakken, og ventiler for kontroll av lufttrykk og 

innretninger/ledninger for å øke eller redusere dekktrykk, 

2)  eventuelt sklisikringsutstyr som kan monteres på hjulene, 

3)  speil, 

4)  lykter for retningslys på siden, lykter for toppmarkeringslys, markeringslys foran og bak, parkeringslys og 

siderefleksinnretninger, 

5)  tollplomber som er påsatt kjøretøyet, samt innretninger for å feste og beskytte slike plomber.  



Nr. 17/344 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

1.38. «største bredde» avstanden mellom de to vertikale planene som er definert i definisjonen av ytterkanten over, 

1.39. «lyktenhet» 

1.39.1.  en innretning eller deler av en innretning som har én lys- eller lyssignalfunksjon, én eller flere lyskilder og én 

synlig lysflate i referanseaksens retning, og som kan være en sammenhengende flate eller bestå av to eller flere 

deler, eller 

1.39.2.  en enhet med to uavhengige lamper, enten like eller ikke, som har samme funksjon, begge godkjent som en lykt av 

type D og montert slik at 

1.39.2.1.  projeksjonen til de synlige lysflatene i referanseaksens retning ikke opptar mer enn 60 % av den minste firkant som 

omgir projeksjonene til nevnte synlige lysflater i referanseaksens retning, eller 

1.39.2.2.  avstanden mellom to tilstøtende/tangentielle, atskilte deler som ikke overstiger 15 mm når de måles vinkelrett mot 

referanseaksen, eller 

1.39.3.  en enhet med to uavhengige refleksinnretninger, enten like eller ikke, som er godkjent hver for seg og montert på 

en slik måte at 

1.39.3.1.  projeksjonen til de synlige lysflatene i referanseaksens retning ikke opptar mer enn 60 % av den minste firkant som 

omgir projeksjonene til nevnte synlige lysflater i referanseaksens retning, eller 

1.39.3.2.  avstanden mellom to tilstøtende/tangentielle, atskilte deler ikke overstiger 15 mm når de måles vinkelrett mot 

referanseaksen. 

1.40. «to lykter» én enkelt lysende overflate i form av et bånd eller en remse dersom båndet eller remsen er plassert 

symmetrisk i forhold til kjøretøyets midtplan i kjøreretningen, stikker minst 0,4 m utenfor begge sider av 

kjøretøyets ytterkant, og ikke er mindre enn 0,8 m i lengde; belysningen til nevnte overflate skal komme fra minst 

to lyskilder som er plassert så nær endene som mulig; den lysende overflaten kan bestå av flere elementer ved 

siden av hverandre så lenge projeksjonene fra de individuelle lysende overflatene i et tverrplan ikke opptar mer enn 

60 % av området til det minste rektangelet som omgir projeksjonene til nevnte lysende overflater, 

1.41. «avstand mellom to lykter» som vender i samme retning, avstanden mellom de vinkelrette projeksjonene av 

omrisset til de to lysflatene på et plan vinkelrett på referanseaksene, 

1.42. «valgfri» at produsenten kan velge om det skal monteres en lyssignalinnretning eller ikke, 

1.43. «funksjonskontrollinnretning» et visuelt signal eller lydsignal eller et annet tilsvarende signal som angir at en 

innretning er aktivert og fungerer som den skal, 

1.44. «farge på lyset fra en innretning» fargen på lyset som stråles ut i henhold til UN-ECE-reglement nr. 48 som nevnt i 

vedlegg I, 

1.45. «synlighetsmerking» en innretning som skal gjøre et kjøretøy mer synlig når det ses fra siden eller bakfra, eller 

også forfra når det gjelder tilhengere, og betrakteren befinner seg nær lyskilden, ved at lys reflekteres fra en 

lyskilde som ikke er koblet til kjøretøyet,  
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1.46. «innkoplingskontrollinnretning» en kontrollinnretning som angir at en innretning er aktivert, uten å angi om den 

fungerer korrekt eller ikke, 

1.47. «merking bak på saktegående kjøretøy» en trekantet plate med avskårne hjørner med et karakteristisk mønster 

påført lysreflekterende og fluorescerende materiale eller innretninger (klasse 1), eller bare lysreflekterende 

materiale eller innretninger (klasse 2) (se f.eks. UN-ECE-reglement nr. 69 som nevnt i vedlegg I), 

1.48. «par» et sett lykter med samme funksjon på venstre- og høyre side av kjøretøyet, 

1.49. «H-plan» det horisontale plan som omfatter lyktens referansesentrum, 

1.50. «lysfunksjon» lyset som stråles ut av en innretning for å lyse opp veien og gjenstander i kjøretøyets 

bevegelsesretning, 

1.51. «lyssignalfunksjon» lyset som stråles ut eller reflekteres av en innretning for å gi andre trafikanter synlig 

informasjon om kjøretøyets tilstedeværelse, identifikasjon og/eller endret bevegelsesretning, 

1.52. «lyskilde» ett eller flere elementer for synlig stråling som kan monteres med én eller flere gjennomsiktige områder 

og med en sokkel for mekanisk og elektrisk tilkopling. 

 En lyskilde kan også bestå av det ytterste uttaket på en lysleder som er en del av et lys- eller lyssignalsystem som 

fordeler lys og ikke har innbygd ytre lykteglass, 

1.53. «lysende overflate», på en lysinnretning, lyssignalinnretning eller refleksinnretning, overflaten som angitt på 

tegningen i produsentens søknad om godkjenning. 

2. Prøvingsmetode for EU-typegodkjenning 

 Søknaden om EU-typegodkjenning skal vedlegges tre eksemplarer av dokumentene som er nevnt i nr. 2.1-2.4, 

samt følgende opplysninger: 

2.1.  en beskrivelse av kjøretøytype når det gjelder dimensjoner og kjøretøyets utvendige form og antall og plassering av 

lys- og lyssignalinnretninger, og en spesifikasjon av kjøretøytypen som er behørig identifisert, 

2.2.  en liste over innretningene som ifølge produsentens innretninger utgjør lys- og lysinnretningene; listen kan omfatte 

flere innretningstyper for hver funksjon, og for hver funksjon kan listen også omfatte den ytterligere merknaden 

eller «tilsvarende innretninger», 

2.3.  et diagram over hele lys- og lyssignalanlegget, med angivelse av hvor på kjøretøyet de ulike innretningene er 

montert, 

2.4.  en eller flere tegninger av hver lykt, med angivelse av lysflaten til en lykt eller lysinnretning eller signalinnretning 

som ikke er en refleksinnretning. 

 Den lysende overflaten på en lys-, lyssignal- eller refleksinnretning skal beskrives i henhold til ett av følgende 

vilkår: 

2.4.1  Dersom det ytre lykteglasset er teksturert, skal den lysende overflaten som er beskrevet, utgjøre hele eller deler av 

den utvendige overflaten på det ytre lykteglasset.  
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2.4.2  Dersom det ytre lykteglasset ikke er teksturert, kan det ses bort fra det ytre lykteglasset, og den lysende overflaten 

skal være som angitt på tegningen. 

2.5.  Et ulastet kjøretøy som er utstyrt med et komplett sett lys- og lyssignalutstyr, og som er representativt for den 

kjøretøytypen som skal godkjennes, skal innleveres til den tekniske instansen som foretar godkjenningsprøvingene. 

3. Godkjenning 

 Dokumentmalene som er nevnt i nr. 2.1-2.4 og skal sendes inn i forbindelse med EU-typegodkjenningsprosessen, 

skal være de som er fastsatt i artikkel 68 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

4. Godkjenningsnummer og merkinger 

 Hvert kjøretøy som er godkjent i samsvar med kravene fastsatt i dette vedlegg, skal tildeles et godkjennings-

nummer og merking i henhold til modellen fastsatt i artikkel 68 bokstav h) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

5. Allmenne spesifikasjoner 

5.1.  Lys- og lyssignalinnretningene skal monteres slik at de under normale bruksvilkår og til tross for vibrasjon de kan 

bli utsatt for, beholder egenskapene fastsatt i nr. 5.2-5.21 og 6 og tillegg 1, 2 og 3, idet kjøretøyet samsvarer med 

kravene fastsatt nr. 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.10.1, 5.11.1, 5.11.2, 5.11.3.2, 5.17.1.1, 5.18.3 og 6. Særlig skal det ikke 

være mulig utilsiktet å bringe lyktene ut av stilling. 

5.2.  Kjøretøyer skal utstyres med et permanent tilkoblet strømuttak som angitt i ISO 1724:2003 (elektriske forbindelser 

for kjøretøyer med 6 eller 12 volts elektriske systemer, særlig med anvendelse for private motorvogner og lette 

tilhengere eller campingtilhengere), eller ISO 1185: 2003 (elektriske forbindelser mellom traktorer og tilhengere 

med 24 volts elektriske systemer brukt i internasjonal nyttetransport) eller begge når de har en forbindelse for feste 

av trukne kjøretøyer eller monterte maskiner. Kjøretøyer kan i tillegg utstyres med en ytterligere 7-stifts kontakt i 

samsvar med ISO 3732:2003 (kontakter for elektrisk tilkopling av trekkvogner og trukne vogner – 7-polet kontakt 

av type 12 S (tillegg) for kjøretøyer med 12 V nominell tilførselsspenning). 

5.3.  Lykter for fjernlys, lykter for nærlys og lykter for tåkelys skal monteres slik at det er enkelt å justere dem i riktig 

retning. 

5.4.  For alle lyssignalinnretninger skal referanseaksen til lykten når denne er montert på kjøretøyet, være parallell med 

kjøretøyets kontaktflate på veien, og den skal i tillegg være vinkelrett på kjøretøyets midtplan i lengderetningen for 

siderefleksinnretninger og lykter for sidemarkeringslys, og den skal være parallell med dette planet for alle andre 

signalinnretninger. En toleranse på ± 3° i begge retninger er tillatt. Dersom produsenten har fastsatt særlige 

monteringsinstrukser, skal også disse følges. 

5.5.  Dersom det ikke finnes særlige krav, skal lyktenes høyde og retning kontrolleres med ulastet kjøretøy plassert på et 

plant og horisontalt underlag. 

5.6.  Dersom det ikke finnes særlige anvisninger, skal lykter som utgjør et par, 

5.6.1.  være montert symmetrisk i forhold til midtplanet i lengderetningen, 

5.6.2.  være innbyrdes symmetriske i forhold til traktorens midtplan i lengderetningen, 

5.6.3.  oppfylle samme kolorimetriske krav,  
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5.6.4.  ha tilnærmet like fotometriske egenskaper. 

5.7.  Kjøretøyer som har en asymmetrisk ytre form, skal i størst mulig grad oppfylle kravene fastsatt i nr. 5.6.1 og 5.6.2. 

Kravene skal anses som oppfylt dersom de to lyktenes avstand fra midtplanet i lengderetningen og fra 

kontaktflaten med bakken er den samme. 

5.8.  Sammensatte, kombinerte eller gjensidig innbygde lykter 

5.8.1  Lykter kan være sammensatte, kombinerte eller gjensidig innbygde så lenge alle krav til farge, plassering, retning, 

geometrisk synlighet, elektriske forbindelser og eventuelle andre krav er oppfylt. 

5.8.1.1.  De fotometriske og kolorimetriske kravene til en lykt skal oppfylles når alle andre funksjoner som en lykt er 

sammensatt, kombinert eller gjensidig innbygd med, er slokket. 

 Når en lykt for markeringslys foran eller bak er gjensidig innbygd med én eller flere andre funksjoner som kan 

aktiveres samtidig, skal kravene til farge for hver av de andre funksjonene oppfylles når de gjensidig innbygde 

funksjonene og lyktene for markeringslys foran eller bak er tent. 

5.8.1.2.  Lykter for stopplys og retningslys kan ikke være gjensidig innbygd. 

5.8.1.3.  Når lykter for stopplys og retningslys er sammensatte, skal følgende vilkår oppfylles: 

5.8.1.3.1.  En horisontal eller vertikal rett linje som passerer gjennom projeksjonene til disse funksjonenes synlige overflate 

på et plan som er vinkelrett mot referanseaksen, skal ikke skjære mer enn to grenselinjer til tilgrensende områder 

med forskjellig farge. 

5.8.1.3.2.  De synlige lysflatene i referanseaksens retning, basert på områdene som avgrenses av ytterkanten av de lysende 

overflatene, skal ikke overlappe. 

5.8.2.  Dersom den synlige overflaten til én enkelt lampe består av to eller flere atskilte deler, skal den oppfylle følgende 

krav: 

5.8.2.1.  Enten skal det samlede området for projeksjonen av de atskilte delene på et plan som tangerer med den utvendige 

overflaten av det ytre lykteglasset og er vinkelrett på referanseaksen, ikke oppta mer enn 60 % av den minste 

firkanten som omgir nevnte projeksjon, eller så skal avstanden mellom to tilgrensende/tangerende atskilte deler 

ikke overstige 15 mm målt vinkelrett på referanseaksen. Dette kravet får ikke anvendelse på refleksinnretninger. 

5.8.2.2.  Når det gjelder gjensidig avhengige lykter, skal avstanden mellom tilgrensende synlige overflater på 

referanseaksen ikke overstige 75 mm målt vinkelrett på referanseaksen. 

5.9.  Største høyde over bakken skal måles fra høyeste punkt og minste høyde fra laveste punkt på den synlige 

overflaten i referanseaksens retning. 

 Dersom det er åpenbart at største og minste høyde over bakken oppfyller forordningens krav, er det ikke nødvendig 

å bestemme en overflates nøyaktige kanter. 

 Lykter skal monteres på en slik måte at kjøretøyet samsvarer med gjeldende lovgivning vedrørende største høyde.  
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5.9.1.  Med henblikk på å redusere vinklene for geometrisk synlighet skal lyktens plassering over bakken måles fra  

H-planet. 

5.9.2.  På lykter for nærlys måles minste høyde fra bakken fra det laveste punktet til det optiske systemets faktiske uttak 

(f.eks. reflektor, lykteglass, projeksjonslinse) uavhengig av bruk. 

5.9.3.  Plasseringen i bredden bestemmes fra den kanten av den synlige overflaten i referanseaksens retning som er lengst 

fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen når det henvises til største bredde, og fra de indre kantene av den synlige 

overflaten i referanseaksens retning når det henvises til avstanden mellom lykter. 

 Dersom det er åpenbart at plasseringen i bredden oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, er det ikke 

nødvendig å bestemme en overflates nøyaktige kanter. 

5.10.  Dersom det ikke foreligger særlige anvisninger, skal de fotometriske egenskapene (f.eks. lysstyrke, farge, synlig 

overflate, osv.) til en lykt ikke endres tilsiktet mens lampen er tent. 

5.10.1.  Lykter for retningslys og nødsignallys skal være blinklys. 

5.10.2.  De fotometriske egenskapene til en lykt kan variere i forhold til omgivelseslyset som følge av at andre lykter 

aktiveres, eller når lyktene brukes til en annen lysfunksjon, forutsatt at all variasjon i de fotometriske egenskapene 

samsvarer med de tekniske bestemmelsene for lampen. 

5.11.  En lykt som er plassert foran, skal ikke avgi rødt lys som kan virke forvirrende, og en lykt som er plassert bak, skal 

ikke avgi hvitt lys som kan virke forvirrende. Det tas ikke hensyn til lysinnretninger som er montert for innvendig 

belysning i kjøretøyet. Dersom det er tvil, skal kravene kontrolleres som følger: 

5.11.1.  Når det gjelder synligheten av rødt lys mot kjøretøyets fremre del, med unntak av en rød lykt for sidemarkeringslys 

helt bakerst, skal den synlige overflaten til en rød lykt ikke være direkte synlig for en betrakter i sone 1, som angitt 

i vedlegg 1. 

5.11.2.  Når det gjelder synligheten av hvitt lys bakover, med unntak av lykter for ryggelys og hvit synlighetsmerking på 

siden av kjøretøyet, skal den synlige overflaten til en hvit lykt ikke være direkte synlig for en betrakter i sone 2 i et 

tverrplan 25 m bak kjøretøyet (se vedlegg 1). 

5.11.3.  Sett fra betrakterens synsvinkel er sone 1 og 2 avgrenset slik i sine respektive plan: 

5.11.3.1.  i høyden av to horisontale plan som ligger henholdsvis 1 m og 2,2 m over bakken, 

5.11.3.2.  i bredden av to vertikale plan som forover og bakover danner en vinkel på 15° utover fra kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen, passerer gjennom kontaktpunktet eller kontaktpunktene til vertikale plan som ligger parallelt med 

kjøretøyets midtplan i lengderetningen og avgrenser kjøretøyets største bredde, og dersom det er flere 

kontaktpunkter, skal det fremste svare til det fremste planet og det bakerste til det bakerste planet.  
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5.12.  De elektriske forbindelsene skal være koplet slik at lyktene for sidemarkeringslys foran, lyktene for markeringslys 

bak, eventuelle lykter for toppmarkeringslys og lykten for kjennemerket bak bare kan tennes og slokkes samtidig. 

 Dette vilkår får ikke anvendelse 

5.12.1.  når lykter for markeringslys foran og bak, samt lykter for sidemarkeringslys når disse er kombinert eller gjensidig 

innbygd med nevnte lykter, er tent som parkeringslys, 

5.12.2.  på lykter for markeringslys foran når funksjonen er erstattet i henhold til nr. 5.13.1. 

5.13.  De elektriske forbindelsene skal være koplet slik at lyktene for fjernlys og nærlys samt lyktene for tåkelys foran 

bare kan tennes når lyktene nevnt under nr. 5.12 også er tent. Dette kravet gjelder imidlertid ikke for lykter for 

fjernlys eller lykter for nærlys når de brukes som varsellys som består av lysblink i korte intervaller med lyktene 

for fjernlys, lysblink i korte intervaller med lyktene for nærlys eller lysblink i korte intervaller vekselvis med 

lyktene for fjernlys og nærlys. 

5.13.1.  Lykter for nærlys og/eller lykter for fjernlys og/eller lykter for tåkelys kan erstatte funksjonen til lykter for 

markeringslys foran, forutsatt at 

5.13.1.1.  de elektriske forbindelsene er slik at dersom noen av lysinnretningene svikter, aktiveres lyktene for markeringslys 

foran automatisk, 

5.13.1.2.  erstatningslykten/-funksjonen oppfyller kravene til lykten for markeringslys fastsatt i nr. 6.8.1-6.8.6, og 

5.13.1.3.  prøvingsrapportene for erstatningslykten viser at kravene fastsatt i punkt 5.13.1.2 er oppfylt. 

5.14.  Innkoplingskontrollinnretningenes funksjon kan ivaretas av funksjonskontrollinnretninger. 

5.15.  Lyset fra lyktene(1) skal ha følgende farge: 

5.15.1.  lykt for fjernlys: hvit, 

5.15.2.  lykt for nærlys: hvit, 

5.15.3.  lykt for tåkelys foran: hvit eller selektiv gul, 

5.15.4.  lykt for ryggelys: hvit, 

5.15.5.  lykt for retningslys: oransje, 

5.15.6.  nødsignallys: oransje, 

5.15.7.  lykt for stopplys: rød, 

5.15.8.  lykt for kjennemerke bak: hvit, 

5.15.9.  lykt for markeringslys foran: hvit,  

  

(1) Måling av kromatisitetskoordinatene for lyset fra lyktene inngår ikke i dette vedlegget. 
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5.15.10.  lykt for markeringslys bak: rød, 

5.15.11.  lykt for tåkelys bak: rød, 

5.15.12.  lykt for parkeringslys: hvit foran, rød bak, oransje dersom de er innbygd i lyktene for retningslys på siden eller 

lyktene for sidemarkeringslys, 

5.15.13.  lykt for sidemarkeringslys: oransje; den bakerste lykten for sidemarkeringslys kan imidlertid være rød dersom den 

er sammensatt eller kombinert med eller gjensidig innbygd i lykten for markeringslys bak, lykten for 

toppmarkeringslys bak, lykten for tåkelys bak eller lykten for stopplys, eller er sammensatt med eller har deler av 

den lysende overflaten til felles med refleksinnretningen bak, 

5.15.14.  lykt for toppmarkeringslys: hvit foran, rød bak, 

5.15.15.  lykt for kjørelys: hvit, 

5.15.16.  refleksinnretning bak, ikke-trekantet: rød, 

5.15.17.  refleksinnretninger bak, trekantet: rød, 

5.15.18.  refleksinnretning foran, ikke-trekantet: hvit eller fargeløs, 

5.15.19.  refleksinnretning på siden, ikke-trekantet: oransje, den bakerste refleksinnretningen på siden kan imidlertid være 

rød dersom den er sammensatt med eller har deler av den lysende overflaten til felles med lykten for markeringslys 

bak, lykten for toppmarkeringslys bak, lykten for tåkelys bak, lykten for stopplys, den bakerste lykten for 

sidemarkeringslys eller den ikke-trekantede refleksinnretningen bak, 

5.15.20.  lykt for kurvelys: hvit, 

5.15.21.  synlighetsmerking: hvit eller gul på siden, rød eller gul bak, 

5.15.22.  utvendig lykt for omgivelseslys: hvit, 

5.15.23.  lykt for manøvreringslys: hvit. 

5.16.  Tildekkbare lykter 

5.16.1.  Tildekking av lykter skal være forbudt, med unntak av lykter for fjernlys, lykter for nærlys og lykter for tåkelys 

foran. 

5.16.2.  En lykt i bruksstilling skal forbli i denne stillingen dersom feilen nevnt i nr. 5.16.2.1 opptrer alene eller i 

forbindelse med en av feilene nevnt i nr. 5.16.2.2: 

5.16.2.1.  mangel på kraft som er nødvendig for å betjene lykten, 

5.16.2.2.  utilsiktet kabelbrudd, impedans, kortslutning til jord i strømkretsen, feil i hydrauliske eller pneumatiske ledninger, 

bowdenkabler, magnetspoler eller andre deler som leder eller overfører den energien som er beregnet på å aktivere 

tildekningsinnretningen. 

5.16.3.  Dersom en feil påvirker tildekningsinnretningen(e)s drift, skal lyktene forbli i bruksstilling dersom de allerede er i 

bruk, eller de skal kunne settes i bruksstilling uten bruk av verktøy.  
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5.16.4.  Lysinnretninger som manøvreres med makt, skal kunne settes i bruksstilling og tennes ved hjelp av én enkelt 

betjeningsinnretning, men uten å utelukke muligheten for å sette dem i bruksstilling uten å tenne dem. Ved 

sammensatte lykter for fjernlys og nærlys kreves det imidlertid bare at betjeningsinnretningen skal aktivere lyktene 

for nærlys. 

5.16.5.  Det skal ikke være mulig å stoppe frontlyktenes bevegelse med hensikt fra førerplassen før de er kommet i 

bruksstilling. Dersom det er fare for at andre trafikanter kan bli blendet mens frontlyktene er i bevegelse, skal disse 

ikke kunne tennes før de er kommet i den endelige stillingen. 

5.16.6.  Ved temperaturer mellom -30 og +50 °C skal en lysinnretning som er manøvrert med makt, kunne nå bruksstilling 

i løpet av tre sekunder etter at betjeningsinnretningen først ble aktivert. 

5.17.  Justerbare lykter 

5.17.1.  Stillingen til alle lykter kan variere, med unntak av lykter for fjernlys, lykter for nærlys og minst ett par 

refleksinnretninger bak, forutsatt at 

5.17.1.1.  lyktene forblir festet til kjøretøyet selv ved endret stilling, 

5.17.1.2.  lyktene kan låses i den stillingen trafikkforholdene krever. Låsingen skal være automatisk. 

5.18.  Generelle bestemmelser om geometrisk synlighet 

5.18.1.  På innsiden av vinklene til den geometriske synligheten skal det ikke være hindringer for lysspredningen fra noen 

del av lyktens synlige lysflate sett fra uendelig avstand. Det tas imidlertid ikke hensyn til hindringer som allerede 

var til stede da lykten ble typegodkjent. 

5.18.2.  Dersom målinger gjøres nærmere lampen, skal observasjonsretningen flyttes parallelt for å oppnå samme 

nøyaktighet. 

5.18.3.  Dersom deler av lyktens synlige lysflate skjules av andre deler av kjøretøyet når lykten er montert, må det 

framlegges bevis for at den delen av lykten som ikke skjules av hindringene, fremdeles oppfyller de fotometriske 

verdiene som er fastsatt for godkjenning av innretningen. 

5.19.  Antall lykter 

5.19.1.  Antall lykter som er montert på kjøretøyet, skal svare til antallet som er angitt i de særlige spesifikasjonene i denne 

forordning. 

5.20.  Generelle bestemmelser om lysflaten til lykter for ryggelys, nødsignallys, lykter for markeringslys bak, lykter for 

tåkelys bak, lykter for parkeringslys, lykter for kjørelys og lykter for fjernlys, lykter for nærlys, lykter for tåkelys 

foran, lykter for ryggelys og lykt for kurvelys, de fem siste uten refleksinnretning: 

 Ved fastsettelse av den nedre grensen, den øvre grensen og grensen på siden av lysflaten skal det bare brukes 

skjermer med horisontale eller vertikale kanter til å kontrollere avstanden til kjøretøyets ytterkanter og høyde over 

bakken. 

 For andre anvendelser av lysflaten, f.eks. avstanden mellom to lykter eller funksjoner, skal formen på lysflatens 

omkrets brukes. Skjermene skal fortsatt være parallelle, men det er tillatt å bruke dem i andre retninger. 

5.21.  Likeledes skal refleksinnretninger anses som lykter og følgelig oppfylle kravene i dette vedlegg.  
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6. Særlige krav 

6.1.  Lykter for fjernlys (UN-ECE-reglement nr. 98, 112 og 113, som nevnt i vedlegg I) 

6.1.1.  Forekomst: Traktorer kan utstyres med lykter for fjernlys. Forbudt på kjøretøyer i gruppe R og S. 

6.1.2.  Antall: to eller fire. 

6.1.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.1.4  Plassering: 

6.1.4.1.  I bredden: Lysflatens ytterkanter skal ikke i noe tilfelle være nærmere kjøretøyets ytterste utvendige kant enn 

ytterkantene til nærlysets lysflate. 

6.1.4.2.  I høyden: ingen særlige krav. 

6.1.4.3.  I lengden: foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer føreren, 

verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet. 

6.1.5.  Geometrisk synlighet: Synligheten av lysflaten, herunder områder som ikke synes å være opplyst i den aktuelle 

synsretningen, skal være sikret innenfor et divergent rom som er avgrenset av de genererte linjene som baserer seg 

på lysflatens omkrets og danner en vinkel på minst 5º med frontlyktens referanseakse. 

6.1.6.  Retning: forover. 

 Uavhengig av de innretningene som er nødvendige for å bevare en riktig innstilling, og dersom det finnes to par 

lykter for fjernlys, skal det ene av dem, dersom det kan utstråle bare fjernlys, kunne følge styreinnretningens 

svingvinkel ved å dreie om en tilnærmet vertikal akse. 

6.1.7.  Elektriske forbindelser: Lyktene for fjernlys kan tennes samtidig eller parvis. Ved veksling fra nærlys til fjernlys 

skal minst ett par lykter for fjernlys tennes. Ved veksling fra fjernlys til nærlys skal samtlige lykter for fjernlys 

slokke samtidig. 

 Nærlysene kan være tent samtidig med fjernlysene. 

6.1.8.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk. 

6.1.9.  Andre krav 

6.1.9.1.  Den største lysstyrken for samtlige lykter for fjernlys som kan være tent samtidig, skal ikke overstige 430 000 cd, 

som tilsvarer en referanseverdi på 100. 

6.1.9.2.  Denne største lysstyrken oppnås ved å legge sammen de enkelte referansemerkene på de ulike frontlyktene. 

Referansemerket «10» skal gis til hver av frontlyktene merket «R» eller «CR». 

6.2.  Lykter for nærlys (UN-ECE-reglement nr. 98, 112 og 113, som nevnt i vedlegg I) 

6.2.1.  Forekomst: Traktorer skal utstyres med lykter for nærlys. Lykter for nærlys er forbudt på kjøretøyer i gruppe R 

og S.  
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6.2.2.  Antall: to (eller fire – se nr. 6.2.4.2.4). 

6.2.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.2.4.  Plassering: 

6.2.4.1.  I bredden: ingen særlige krav. 

6.2.4.2.  I høyden: 

6.2.4.2.1.  Høyst 500 mm, verdien kan reduseres til 350 mm for kjøretøyer med en bredde som ikke overstiger 1 300 mm. 

6.2.4.2.2.  Høyst 1 500 mm. 

6.2.4.2.3.  Verdien over kan økes til 2 500 m dersom kjøretøyets form, struktur, konstruksjon eller driftsvilkår hindrer 

samsvar med verdien på 1 500 mm. 

6.2.4.2.4.  På kjøretøyer som er utstyrt for frontmonterte innretninger, skal det i tillegg til lyktene nevnt i nr. 6.2.4.2.1-

6.2.4.2.3 være tillatt med to lykter for nærlys i en høyde som ikke overstiger 4 000 mm, dersom de elektriske 

forbindelsene er utformet slik at de to lykteparene for nærlys ikke kan tennes samtidig. 

6.2.4.3.  I lengden: Så nær kjøretøyets front som mulig. Det utstrålte lyset skal ikke i noe tilfelle være sjenerende for 

føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet. 

6.2.5.  Geometrisk synlighet: Definert av vinkler for geometrisk synlighet α og β. 

α = 15° oppover og 10° nedover, 

β = 45° utover og 5° innover. 

 Innenfor dette området skal nesten hele lyktens synlige lysflate være synlig. 

 Skillevegger eller annet utstyr i nærheten av frontlykten skal ikke forårsake andre virkninger som er til sjenanse for 

øvrige trafikanter. 

6.2.6.  Retning: forover. 

6.2.6.1.  Vertikal retning: 

6.2.6.1.1.  Når høyden for lyktene for nærlys er 500 mm eller mer, og 1 500 mm eller mindre, skal nærlysets lyskjegle kunne 

senkes med mellom 0,5 % og 6 %. 

6.2.6.1.2.  Lyktene for nærlys skal, målt 15 m fra lykten, være justert slik at den horisontale linjen som skiller den opplyste 

sonen fra den uopplyste sonen, ligger i en høyde som tilsvarer bare halvparten av avstanden mellom bakken og 

lyktens midtpunkt. 

6.2.6.2.  Nivelleringsinnretning for lykt for nærlys (valgfri) 

6.2.6.2.1.  En nivelleringsinnretning for frontlykter kan være automatisk eller manuell.  
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6.2.6.2.2.  Innretninger som justeres manuelt, enten kontinuerlig eller ikke-kontinuerlig, skal ha en stoppestilling der lyktene 

kan settes tilbake til den innledende hellingen ved hjelp av de vanlige justeringsskruene eller på lignende måte. 

 Disse manuelt justerbare innretningene skal kunne betjenes fra førersetet. 

 Kontinuerlig justerbare innretninger skal ha referansemerker som angir lasttilstandene som krever justering av 

nærlyset. 

6.2.6.2.3.  Nærlyset skal ikke settes i en stilling der blendingen er mindre enn den var i opprinnelig stilling. 

6.2.7.  Elektriske forbindelser: Ved veksling fra fjernlys til nærlys skal alle lykter for fjernlys slokke samtidig. 

 Lyktene for nærlys kan være tent samtidig med lyktene for fjernlys. 

 Dersom et par tilleggslykter for nærlys er montert (som i nr. 6.2.2), skal elektriske forbindelser være utformet slik 

at to par lykter for nærlys aldri tennes samtidig. 

6.2.8.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri. 

6.2.9.  Andre krav: Lykter for nærlys med lyskilde(r) som avgir hovednærlyset (som definert i UN-ECE-reglement nr. 48, 

som nevnt i vedlegg I), og har en total objektiv lysfluks som overstiger 2 000 lumen, er forbudt. 

6.3.  Lykter for tåkelys foran (UN-ECE-reglement nr. 19, som nevnt i vedlegg I) 

6.3.1.  Forekomst: valgfri på traktorer. Forbudt på kjøretøyer i gruppe R og S. 

6.3.2.  Antall: to. 

6.3.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.3.4.  Plassering: 

6.3.4.1.  I bredden: ingen særlige krav. 

6.3.4.2.  I høyden: ikke under 250 mm over bakken. Ikke noe punkt på lysflaten skal være over det høyeste punktet på 

nærlyslyktens lysflate. 

6.3.4.3.  I lengden: så nær kjøretøyets front som mulig. Det utstrålte lyset skal ikke i noe tilfelle være sjenerende for 

føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet. 

6.3.5.  Geometrisk synlighet: Definert av vinkler for geometrisk synlighet α og β. 

α = 5° oppover og nedover, 

β = 45° utover og 5° innover. 

6.3.6.  Retning: forover. 

 De skal være rettet forover uten å blende eller være unødig sjenerende for førere av motgående kjøretøyer eller 

andre trafikanter.  
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6.3.7.  Elektriske forbindelser: Lyktene for tåkelys foran skal kunne tennes og slokkes uavhengig av lyktene for fjernlys 

eller nærlys og omvendt. 

6.3.8.  Innkoplingskontrollinnretning: valgfri. 

6.4.  Lykter for ryggelys (UN-ECE-reglement nr. 23, som nevnt i vedlegg I) 

6.4.1.  Forekomst: valgfri. 

6.4.2.  Antall: én eller to. 

6.4.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.4.4.  Plassering: 

6.4.4.1.  I bredden: ingen særlige krav. 

6.4.4.2.  I høyden: ikke mindre enn 250 mm og ikke mer enn 1 200 mm over bakken. 

 Høyden kan imidlertid økes opp til 4 000 mm dersom kjøretøyets form, struktur, konstruksjon eller driftsvilkår gjør 

det umulig å holde lykten innenfor 1 200 mm. 

 I sistnevnte tilfelle skal lykten monteres med en helling nedover på minst 3° ved en monteringshøyde på over 

2 000 mm og ikke mer enn 3 000 mm, og minst 6° ved en monteringshøyde på over 3 000 mm og ikke mer enn 

4 000 mm. 

 Ingen helling er nødvendig ved en monteringshøyde på opptil 2 000 mm. 

6.4.4.3.  I lengden: bak på kjøretøyet. 

6.4.5.  Geometrisk synlighet: Definert av vinkler for geometrisk synlighet α og β. 

α = 15° oppover og 5° nedover, 

β = 45° til høyre og til venstre dersom det bare er én lykt, 

β = 45° utover og 30° innover dersom det er to lykter. 

6.4.6.  Retning: bakover. 

6.4.7.  Elektriske forbindelser: Tenning og slokking skal kun være mulig dersom reversgiret er innkoplet, og dersom: 

— motoren enten kjører, 

— eller én av innretningene som styrer start og stopp av motoren er i en slik stilling at motoren kan kjøres. 

6.4.8.  Kontrollinnretning: valgfri. 

6.5.  Lykter for retningslys (UN-ECE-reglement nr. 6, som nevnt i vedlegg I). 

6.5.1.  Forekomst: Traktorer og kjøretøyer i gruppe R og S skal utstyres med lykter for retningslys. Typene av lykter for 

retningslys er inndelt i kategorier (1, 1a, 1b, 2a, 2b og 5), og monteringen av dem på samme traktor angis på en 

monteringsplan (A til D).  
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 Monteringsplan A er tillatt bare for traktorer med en største lengde som ikke overstiger 4,60 m, forutsatt at 

avstanden mellom lysflatenes ytterkanter er høyst 1,60 m. 

 Monteringsplan B, C og D får anvendelse på alle traktorer. 

 Lykter i kategori 2 skal brukes på tilhengere og trukne maskiner. 

 Kjøretøyer kan utstyres med ytterligere lykter for retningslys. 

6.5.2.  Antall: Antall innretninger skal være slik at de kan avgi signaler som er i samsvar med en av monteringsplanene i 

nr. 6.5.3. 

6.5.3.  Monteringsplan: Retningslysenes antall, plassering og horisontale synlighet skal muliggjøre retningsangivelse i 

henhold til minst én av monteringsplanene nedenfor (se også vedlegg 2). Synlighetsvinklene er markert i 

diagrammene, angitte vinkler er minsteverdier som kan overstiges, og alle synlighetsvinkler er målt fra midten av 

lysflaten. 

6.5.3.1. A To lykter for retningslys foran (kategori 1, 1a eller 1b), 

to lykter for retningslys bak (kategori 2a). 

Lyktene kan være uavhengige, sammensatte eller kombinerte. 

 B To lykter for retningslys foran (kategori 1, 1a eller 1b), 

to lykter for retningslys på siden (kategori 5), 

to lykter for retningslys bak (kategori 2a). 

 Lyktene for retningslys foran og på siden kan være uavhengige, sammensatte eller kombinerte. 

C To lykter for retningslys foran (kategori 1, 1a eller 1b), 

to lykter for retningslys bak (kategori 2a), 

to lykter for retningslys på siden (kategori 5). 

D To lykter for retningslys foran (kategori 1, 1a eller 1b), 

to lykter for retningslys bak (kategori 2a). 

6.5.3.2.  For tilhengere og trukne maskiner: 

 to lykter for retningslys bak (kategori 2). 

6.5.4.  Plassering: 

6.5.4.1.  I bredden: Med unntak av lykter for retningslys som svarer til kategori 1 og monteringsplan C, samt for 

tilleggslykter for retningslys, skal kanten av lysflaten lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen ikke være 

mer enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant. Den minste avstanden mellom de indre kantene til de to 

lysflatene til et par lykter skal være 500 mm.   
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 Dersom den vertikale avstanden mellom lykten for retningslys bak og lykten for markeringslys bak på samme side 

er 300 mm eller mindre, skal avstanden mellom kjøretøyets ytterste utvendige kant og ytterkanten på lykten for 

retningslys bak ikke være mer enn 50 mm større enn avstanden mellom kjøretøyets ytterste utvendige kant og den 

utvendige kanten til lykten for markeringslyset bak på samme side. 

 Lysflaten for lyktene for retningslys foran skal ikke være mindre enn 40 mm fra lysflaten for lyktene for nærlys 

samt for eventuelle lykter for tåkelys foran. 

 En mindre avstand er tillatt dersom lysstyrken i referanseaksen for lykten for retningslys er lik minst 400 cd. 

6.5.4.2.  I høyden: Ikke mindre enn 400 mm over bakken og ikke mer enn 2 500 og opptil 4 000 mm for tilleggslykter for 

retningslys. 

 Ikke mindre enn 350 mm over bakken for kjøretøyer med en bredde på høyst 1 300 mm. 

6.5.4.3.  I lengden: Avstanden mellom referansesenteret til lysflaten for lykten for retningslys i kategori 1 

(monteringsplan B), lykten for retningslys i kategori 5 (monteringsplan B og C) og tverrplanet som avgrenser 

traktorens største lengde foran, skal normalt ikke være større enn 1 800 mm. Dersom traktorens konstruksjon gjør 

det umulig å overholde minsteverdien for vinklene for den geometriske synligheten, kan avstanden økes til 

2 600 mm. 

6.5.5.  Geometrisk synlighet: Horisontale vinkler: se tillegg 2. 

Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet. 

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan for lyktene for retningslys på siden i monteringsplan B og C 

reduseres til 10° dersom de er mindre enn 1 900 mm over bakken. Det samme gjelder lyktene i kategori 1 i 

monteringsplan B og D. 

6.5.6.  Retning: Dersom produsenten har fastsatt særlige monteringsspesifikasjoner for lykten, skal disse følges. 

6.5.7.  Elektriske forbindelser: Lyktene for retningslys skal tennes uavhengig av de andre lyktene. Alle lykter for 

retningslys på én side av kjøretøyet skal tennes og slokkes med samme betjeningsinnretning og blinke synkront. 

6.5.8.  Funksjonskontrollinnretning: Traktorer skal utstyres med funksjonskontrollinnretninger for alle lykter for 

retningslys som ikke er direkte synlige for føreren. Den kan bestå av et lyd- eller lyssignal, eller begge deler. 

 Dersom det er et lyssignal, skal det være et grønt blinkende lys som ved funksjonssvikt i en av lyktene for 

retningslys, unntatt lyktene for retningslys på siden, skal slokke eller være tent kontinuerlig uten å blinke eller 

endre frekvens vesentlig. 

 Dersom det bare er et lydsignal, skal det kunne høres tydelig og vise en markert endring i frekvens i tilfelle 

funksjonssvikt. 

 Dersom en traktor er utstyrt for å trekke en tilhenger, skal den være utstyrt med en særlig optisk funksjonskon-

trollinnretning for lyktene for retningslys på tilhengeren, med mindre trekkvognens kontrollinnretning gjør det 

mulig å oppdage feil i en lykt for retningslys i hele det aktuelle vogntoget.  
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6.5.9.  Andre krav Lyktene skal være et blinklys med en blinkfrekvens på 90 ± 30 ganger i minuttet. Lyssignalet skal 

begynne å blinke høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen er aktivert, og slokke høyst halvannet sekund 

etter slik aktivering. 

 Dersom en traktor er utstyrt for å trekke en tilhenger, skal betjeningsinnretningen for lyktene for retningslys på 

traktoren også aktivere lyktene for retningslys på tilhengeren. 

 Ved funksjonsfeil, unntatt kortslutning, i en lykt for retningslys skal de andre lyktene fortsette å blinke, men under 

disse vilkårene kan blinkfrekvensen avvike fra den som er fastsatt. 

6.6.  Nødsignallys 

6.6.1.  Forekomst: obligatorisk på traktorer i gruppe R og S. 

6.6.2.  Antall 

6.6.3.  Monteringsplan 

6.6.4.  Plassering 

6.6.4.1.  I bredden 

6.6.4.2.  I høyden 

6.6.4.3.  I lengden 

6.6.5.  Geometrisk synlighet 

6.6.6.  Retning 

 I samsvar med kravene under tilsvarende rubrikker under nr. 6.5. 

6.6.7.  Elektriske forbindelser: Signalet skal kunne aktiveres ved hjelp av en særlig betjeningsinnretning som sikrer at alle 

lykter for retningslys virker synkront. 

6.6.8.  Innkoplingskontrollinnretning: Obligatorisk. Blinkende varsellys som kan virke samtidig med kontroll-

innretningen(e) nevnt i nr. 6.5.8. 

6.6.9.  Andre krav: som angitt i nr. 6.5.9. Dersom en traktor er utstyrt for å trekke en tilhenger, skal betjenings-

innretningen for nødsignallyset på trekkvognen også kunne aktivere lyktene for retningslys på tilhengeren. 

Nødsignallyset skal kunne virke selv om motorens start- og stoppinnretning er i en stilling der motoren ikke kan 

være i gang. 

6.7.  Lykter for stopplys (UN-ECE-reglement nr. 7, som nevnt i vedlegg I). 

6.7.1.  Forekomst: 

 S1 eller S2 for innretninger som beskrevet i UN-ECE-reglement nr. 7: Traktorer og kjøretøyer i gruppe R og S skal 

være utstyrt med slike lykter for stopplys. 

 S3 eller S4 for innretninger som beskrevet i UN-ECE-reglement nr. 7: Traktorer og kjøretøyer i gruppe R og S skal 

være utstyrt med slike lykter for stopplys.  
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6.7.2.  Antall: to innretninger i kategori S1 eller S2 og én innretning i kategori S3 eller S4. 

6.7.2.1.  Unntatt av i tilfeller der en innretning i kategori S3 eller S4 er montert, kan to valgfrie innretninger i kategori S1 

eller S2 monteres på kjøretøyer. 

6.7.2.2.  Bare når kjøretøyets midtplan i lengderetningen ikke er plassert på et fast karosseripanel, men skiller én eller to 

bevegelige deler av kjøretøyet (f.eks. dører), og ikke har tilstrekkelig plass til å være utstyrt med én innretning i 

kategori S3 eller S4 på midtplanet i lengderetningen over slike bevegelige deler, kan enten 

— to innretninger i kategori S3 eller S4 type «D» monteres, eller 

— én innretning i kategori S3 eller S4 monteres til venstre eller høyre for midtplanet i lengderetningen. 

6.7.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.7.4.  Plassering: 

6.7.4.1.  I bredden: 

Kategori S1 eller S2: Avstanden mellom de indre kantene av den synlige lysflaten i referanseaksens retning skal 

ikke være mindre enn 500 mm. Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets 

største bredde er mindre enn 1 400 mm. 

Kategori S3 eller S4: For innretninger i kategori S3 eller S4: Referansesenteret skal være på kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen. Dersom det er montert to innretninger i kategori S3 eller S4 i samsvar med 

nr. 6.7.2, skal de imidlertid være plassert nærmest mulig midtplanet i lengderetningen, én på 

hver side av planet. 

 Dersom det er tillatt å plassere én lykt i kategori S3 eller S4 utenfor midtplanet i lengderetningen i henhold til 

nr. 6.7.2, skal forskyvningen ikke utgjøre mer enn 150 mm fra midtplanet i lengderetningen til lyktens 

referansesentrum. 

6.7.4.2.  I høyden: 

Kategori S1 eller S2: ikke mindre enn 400 mm over bakken og ikke mer enn 2 500 og opptil 4 000 mm for 

tilleggslykter for stopplys. 

Kategori S3 eller S4: over de obligatoriske lyktene for stopplys og i et horisontalt plan som tangerer nedre kant av 

den synlige lysflaten til en innretning i kategori S3 eller S4 og over det horisontale planet 

som tangerer øvre kant av den synlige lysflaten til innretninger i kategori S1 eller S2. 

 Kjøretøyer kan utstyres med to tilleggsinnretninger i kategori S1 eller S2: 

 ikke mindre enn 400 mm og ikke mer enn 4 000 mm over bakken. 

6.7.4.3.  I lengden: 

Kategori S1 eller S2: bak på kjøretøyet. 

Kategori S3 eller S4: ingen særlige spesifikasjoner. 
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6.7.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 45° utover og innover. 

Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet. 

 Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan reduseres til 10° eller 5° dersom lykten har H-planet på eller 

under henholdsvis 1 900 mm eller 950 mm fra bakken. 

6.7.6.  Retning: bakover. 

6.7.7.  Elektriske forbindelser: skal tennes når driftsbremsen brukes, og/eller når kjøretøyets hastighet reduseres med 

hensikt. 

6.7.8.  Funksjonskontrollinnretning: Kjøretøyer kan utstyres med kontrollinnretning for lykter for stopplys. Dersom en 

slik finnes, skal den være en ikke blinkende varsellampe som tennes ved funksjonssvikt i lyktene for stopplys. 

6.7.9.  Andre krav: Lysstyrken på lyktene for stopplys skal være betydelig større enn lysstyrken på lyktene for 

markeringslys bak. 

6.8.  Lykter for markeringslys foran (UN-ECE-reglement nr. 7, som nevnt i vedlegg I) 

6.8.1.  Forekomst: obligatorisk på traktorer. Obligatorisk på kjøretøyer i gruppe R og S med en bredde som overstiger 1,6 

m og en høyeste konstruksjonshastighet på over 40 km/t. 

6.8.2.  Antall: to eller fire (se nr. 6.8.4.2). 

6.8.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.8.4.  Plassering: 

6.8.4.1.  I bredden: Punktet på lysflaten som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer enn 

400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant. Den minste avstanden mellom begge lysflatenes indre kanter skal 

være 500 mm. 

6.8.4.2.  I høyden: ikke mindre enn 400 mm og ikke mer enn 2 500 mm over bakken. 

 Kjøretøyer som er utstyrt for frontmonterte innretninger som kan skjule lyktene for markeringslys foran, skal ha to 

tilleggslykter for markeringslys foran montert i en høyde som ikke overstiger 4 000 mm. 

6.8.4.3.  I lengden: Ingen krav, forutsatt at lyktene er rettet forover, og at vinklene for geometrisk synlighet oppfyller 

kravene i nr. 6.8.5. 

6.8.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: For begge lyktene for markeringslys foran: 10° innover og 80° utover. 

Vinkelen på 10° innover kan likevel unntaksvis reduseres til 5° dersom karosseriets form 

gjør det umulig å overholde kravet om 10°. For kjøretøyer med en største bredde som ikke 

overstiger 1 400 mm, kan denne vinkelen likevel unntaksvis reduseres til 3° dersom 

karosseriets form gjør det umulig å overholde kravet om 10°. 

Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under 

horisontalplanet kan reduseres til 10° dersom lyktene er mindre enn 1 900 mm over bakken, 

og til 5° dersom denne høyden er mindre enn 750 mm. 
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6.8.6.  Retning: forover. 

6.8.7.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav (se nr. 5.12). 

6.8.8.  Kontrollinnretning: obligatorisk. Denne kontrollinnretningen skal være ikke-blinkende. Den er ikke påkrevd 

dersom lysinnretningen på instrumentbordet bare kan være tent samtidig med lyktene for markeringslys foran. 

6.9.  Lykter for markeringslys bak (UN-ECE-reglement nr. 7, som nevnt i vedlegg I) 

6.9.1.  Forekomst: obligatorisk på traktorer i gruppe R og S. 

6.9.2.  Antall: to eller flere (se nr. 6.9.4.3 og 6.9.5.1). 

6.9.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. Dersom det er montert fire lykter for markeringslys bak i samsvar med 

nr. 6.9.5.1, skal minst ett par være fastmontert. 

6.9.4.  Plassering: 

6.9.4.1.  I bredden: Unntatt som fastsatt i nr. 6.9.5.1 skal punktet på lysflaten som er lengst fra kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen, ikke være mer enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant. 

 Den minste avstanden mellom de to lysflatenes indre kanter skal være 500 mm. Denne avstanden kan reduseres til 

400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 400 mm. 

6.9.4.2.  I høyden: unntatt som fastsatt i nr. 6.9.5.1, ikke mindre enn 400 mm og ikke mer enn 2 500 mm over bakken. 

 Ikke mindre enn 250 mm over bakken for kjøretøyer med en bredde på høyst 1 300 mm. 

6.9.4.3.  I lengden: bak på kjøretøyet. Ikke mer enn 1 000 mm fra kjøretøyets bakerste punkt. 

 Dersom deler av kjøretøyet stikker ut mer enn 1 000 mm utenfor bakerste punkt på lysflaten til lyktene for 

markeringslys bak, skal de utstyres med en tilleggslykt for markeringslys bak. 

6.9.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: For de to lyktene for markeringslys bak: enten 45° innover og 80° utover, 

eller 80° innover og 45° utover. 

Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under 

horisontalplanet kan reduseres til 10° dersom lykten er mindre enn 1 900 mm over bakken, 

og til 5° dersom denne høyden er mindre enn 750 mm. 

6.9.5.1.  Dersom det ikke er mulig å overholde kravene til plassering og synlighet nevnt ovenfor, kan det monteres fire 

lykter for markeringslys bak etter følgende monteringsanvisninger: 

6.9.5.1.1.  To lykter for markeringslys bak skal være høyst 2 500 mm over bakken. 

 Det skal være en avstand på minst 300 mm mellom de indre kantene på lyktene for markeringslys bak, og de skal 

ha en vertikal synlighetsvinkel over horisontalplanet på 15°.  
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6.9.5.1.2.  De øvrige to skal ha en største høyde på 4 000 mm over bakken og være i samsvar med kravene i nr. 6.9.4.1. 

6.9.5.1.3.  Kombinasjonen av de to parene skal oppfylle kravene til geometrisk synlighet som fastsatt i nr. 6.9.5 over. 

6.9.6.  Retning: bakover. 

6.9.7.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav. 

6.9.8.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk (se nr. 5.11). Den skal kombineres med innkoplingskontroll-

innretningen for lyktene for markeringslys foran. 

6.10.  Lykter for tåkelys bak (UN-ECE-reglement nr. 38, som nevnt i vedlegg I) 

6.10.1.  Forekomst: valgfri. 

6.10.2.  Antall: en eller to. 

6.10.3.  Monteringsplan: Denne skal oppfylle vilkårene for geometrisk synlighet. 

6.10.4.  Plassering: 

6.10.4.1.  I bredden: Dersom det finnes bare én lykt for tåkelys bak, skal den plasseres på den siden av kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen som er motsatt av den kjøreretningen som er fastsatt i registreringsstaten. I alle tilfeller skal 

avstanden mellom lykten for tåkelys bak og lykten for stopplys være større enn 100 mm. 

6.10.4.2.  I høyden: ikke mindre enn 400 mm og ikke mer enn 1 900 mm over bakken, eller ikke mer enn 2 500 mm over 

bakken dersom karosseriets form gjør det umulig å overholde grensen på 1 900 mm. 

6.10.4.3.  I lengden: bak på kjøretøyet. 

6.10.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 25° innover og utover. 

Vertikal vinkel: 5° over og under horisontalplanet. 

6.10.6.  Retning: bakover. 

6.10.7.  Elektriske forbindelser: Disse skal være slik at lykten for tåkelys bak bare kan tennes når lyktene for nærlys eller 

lyktene for tåkelys foran er tent. 

 Dersom det finnes lykter for tåkelys foran, skal lykten for tåkelys bak kunne slokkes uavhengig av lyktene for 

tåkelys foran. 

6.10.8.  Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk. Et uavhengig varsellys med konstant lysstyrke. 

6.11.  Lykter for parkeringslys (UN-ECE-reglement nr. 77 eller 7, som nevnt i vedlegg I) 

6.11.1.  Forekomst: Kjøretøyer kan utstyres med lykter for parkeringslys. 

6.11.2.  Antall: avhengig av monteringsplanen. 

6.11.3.  Monteringsplan: enten to lykter foran og to lykter bak, eller én lykt på hver side.  
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6.11.4.  Plassering: 

6.11.4.1.  I bredden: Punktet på lysflaten som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer enn 

400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant. Dersom det er montert to lykter, skal lyktene være plassert på 

kjøretøyets sider. 

6.11.4.2. I høyden: ikke mindre enn 400 mm og ikke mer enn 2 500 mm over bakken. 

6.11.4.3.  I lengden: ingen særlige krav. 

6.11.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 45° utover, forover og bakover. 

Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under 

horisontalplanet kan reduseres til 10° dersom lyktene er mindre enn 1 500 mm over 

bakken, og til 5° dersom denne høyden er mindre enn 750 mm. 

6.11.6.  Retning: Slik at lyktene oppfyller kravene til synlighet forover og bakover. 

6.11.7.  Elektriske forbindelser: Den elektriske forbindelsen må gjøre det mulig å tenne lykten(e) for parkeringslys på 

samme side av kjøretøyet uten at andre lykter tennes. 

6.11.8.  Kontrollinnretning: Kjøretøyer kan utstyres med kontrollinnretning for lykter for parkeringslys. Dersom en slik 

finnes, skal den ikke kunne forveksles med kontrollinnretningen for lyktene for markeringslys. 

6.11.9.  Andre krav Funksjonen til denne lykten kan sikres også ved at lyktene for markeringslys foran og bak på samme 

side av kjøretøyet tennes samtidig. 

6.12.  Lykter for toppmarkeringslys (UN-ECE-reglement nr. 7, som nevnt i vedlegg I) 

6.12.1.  Forekomst: Valgfri på traktorer og på kjøretøyer i gruppe R og S med en bredde på over 1,80 m. Forbudt på alle 

andre kjøretøyer. 

6.12.2.  Antall: To synlige forfra og to synlige bakfra. 

6.12.3.  Monteringsplan: Ingen særlige krav. 

6.12.4.  Plassering: 

6.12.4.1.  I bredden: så nær kjøretøyets ytterste utvendige kant som mulig. 

6.12.4.2.  I høyden: så høyt som forenlig med kravet til plassering i bredde og til lyktenes symmetri. 

6.12.4.3.  I lengden: ingen særlige krav. 

6.12.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 80° utover. 

Vertikal vinkel: 5° over og 20° under horisontalplanet. 
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6.12.6.  Retning: slik at lyktene oppfyller kravene til synlighet forover og bakover. 

6.12.7.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav. 

6.12.8.  Kontrollinnretning: valgfri. 

6.12.9.  Andre krav Med forbehold for at alle andre krav er oppfylt, kan den lykten som er synlig forfra og den som er 

synlig bakfra på samme side av kjøretøyet, inngå i én innretning. Plasseringen av en lykt for toppmarkeringslys i 

forhold til en tilsvarende lykt for markeringslys skal være slik at avstanden mellom projeksjonene på et vertikalt 

tverrplan av de punktene som er nærmest hverandre av de to lyktenes lysflater, ikke er mindre enn 200 mm. 

6.13.  Lykt(er) for arbeidslys 

6.13.1.  Forekomst: valgfri. 

 Det er ingen særlige krav for nr. 6.13.2, 6.13.3, 6.13.5 og 6.13.6. 

6.13.2.  Antall 

6.13.3.  Monteringsplan 

6.13.4.  Plassering: Lykter for arbeidslys bør ha et egnet hus og/eller en egnet plassering som beskytter dem mot støt. 

6.13.5.  Geometrisk synlighet 

6.13.6.  Retning 

6.13.7.  Elektriske forbindelser: Denne lykten skal kunne betjenes uavhengig av de øvrige lyktene, ettersom den ikke 

brukes til å opplyse veien eller til å gi signal i trafikken. 

6.13.8.  Kontrollinnretning: obligatorisk. 

6.13.9.  Denne lykten skal ikke være kombinert med eller gjensidig innbygd i en annen lykt. 

6.14.  Refleksinnretninger bak, ikke-trekantede (UN-ECE-reglement nr. 3, som nevnt i vedlegg I) 

6.14.1.  Forekomst: obligatorisk på kjøretøyer i gruppe T og C. Forbudt på kjøretøyer i gruppe R og S. 

6.14.2.  Antall: to eller fire (se nr. 6.14.5.1). 

6.14.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.14.4.  Plassering: 

6.14.4.1.  I bredden: Unntatt som fastsatt i nr. 6.14.5.1 skal punktet på lysflaten som er lengst fra kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen, ikke være mer enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant. Refleksinnretningenes indre 

kanter skal være minst 600 mm fra hverandre. Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største 

bredde er mindre enn 1 300 mm.  
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6.14.4.2.  I høyden: Unntatt som fastsatt i nr. 6.14.5.1, ikke mindre enn 400 mm og ikke mer enn 900 mm over bakken. 

 Ikke mindre enn 250 mm over bakken for kjøretøyer med en bredde på høyst 1 300 mm. 

 Den øvre grensen kan imidlertid økes til høyst 1 200 mm dersom det ikke er mulig å oppfylle kravet om 900 mm 

uten bruk av festeinnretninger som lett kan bli skadet eller bøyd. 

6.14.4.3.  I lengden: ingen særlige krav. 

6.14.5. Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 30° innover og utover. 

Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under 

horisontalplanet kan reduseres til 5° dersom refleksinnretningens høyde er mindre enn 

750 mm. 

6.14.5.1.  Dersom det ikke er mulig å overholde kravene til plassering og synlighet nevnt ovenfor, kan det monteres fire 

refleksinnretninger etter følgende monteringsanvisninger: 

6.14.5.1.1.  To refleksinnretninger bak skal være høyst 900 mm over bakken. Den øvre grensen kan imidlertid økes til høyst 

1 500 mm dersom kjøretøyets form, struktur, konstruksjon eller driftsvilkår oppfyller kravet om 900 mm uten bruk 

av festeinnretninger som lett kan bli skadet eller bøyd. 

 Det skal være en avstand på minst 300 mm mellom de indre kantene på refleksinnretningene bak, og de skal ha en 

vertikal synlighetsvinkel over horisontalplanet på 15°. 

6.14.5.1.2.  De øvrige to skal ha en største høyde på 2 500 mm over bakken og være i samsvar med kravene i nr. 6.14.4.1. 

6.14.5.1.3.  Kombinasjonen av de to parene skal oppfylle kravene til geometrisk synlighet som angitt i nr. 6.14.5 over. 

6.14.6.  Retning: bakover. 

6.14.7.  Andre krav Refleksinnretningens lysflate kan ha deler som er felles med en annen lykt bak. 

6.15.  Refleksinnretninger på siden, ikke-trekantede (UN-ECE-reglement nr. 3, som nevnt i vedlegg I) 

6.15.1.  Forekomst: obligatorisk på alle traktorer med en lengde på over 6 m. Valgfri på traktorer med en lengde på under 6 

m. Obligatorisk på alle kjøretøyer i gruppe R og S. 

6.15.2.  Antall: slik at kravene til plassering i lengderetningen oppfylles. Innretningenes ytelse skal oppfylle kravene til 

klasse IA- eller IB-refleksinnretninger fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 3, som nevnt i vedlegg I. Ekstra 

refleksinnretninger og -materiale (herunder to refleksinnretninger som ikke samsvarer med nr. 6.15.4) er tillatt 

forutsatt at de ikke svekker effektiviteten til obligatoriske lys- og lyssignalinnretninger. 

6.15.3.  Monteringsplan: Den reflekterende flaten skal monteres i et vertikalt plan (avvik på høyst 10°) parallelt med 

kjøretøyets lengdeakse.  
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6.15.4.  Plassering: 

6.15.4.1.  I bredden: ingen særlige krav. 

6.15.4.2.  I høyden: ikke mindre enn 400 mm og ikke mer enn 900 mm over bakken. 

 Den øvre grensen kan imidlertid økes til høyst 1 500 mm hvis det ikke er mulig å oppfylle kravet om 900 mm uten 

bruk av festeinnretninger som lett kan bli skadet eller bøyd. 

6.15.4.3.  I lengden: Én refleksinnretning skal være høyst 3 m fra kjøretøyets fremste punkt, og enten samme 

refleksinnretning eller en annen refleksinnretning skal være høyst 3 m fra kjøretøyets bakerste punkt. Avstanden 

mellom refleksinnretninger på samme side skal ikke overstige 6 m. 

6.15.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 20° forover og bakover. 

Vertikal vinkel: 10° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under 

horisontalplanet kan reduseres til 5° dersom refleksinnretningens lengde er mindre enn 

750 mm. 

6.15.6.  Retning: mot siden. 

6.16.  Lykt(er) for kjennemerke bak (UN-ECE-reglement nr. 4, som nevnt i vedlegg I) 

6.16.1.  Forekomst: obligatorisk på traktorer i gruppe R og S. 

6.16.2.  Antall 

6.16.3.  Monteringsplan 

6.16.4.  Plassering 

6.16.4.1.  I bredden 

6.16.4.2.  I høyden 

6.16.4.3.  I lengden 

6.16.5.  Geometrisk synlighet 

6.16.6.  Retning 

 Verdiene og plasseringene i nr. 6.16.2-6.16.6 skal være slik at innretningen kan lyse opp området der kjennemerket 

er plassert. 

6.16.7.  Kontrollinnretning: Kjøretøyer kan utstyres med en kontrollinnretning for lykt(er) for kjennemerke bak. Dersom en 

slik finnes, skal dens funksjon ivaretas av kontrollinnretningen som kreves for lyktene for markeringslys foran og 

bak. 

6.16.8.  Elektriske forbindelser: Innretningen skal tennes samtidig med lyktene for markeringslys bak (se punkt 5.12). 

6.17.  Refleksinnretninger foran, ikke-trekantede (UN-ECE-reglement nr. 3, som nevnt i vedlegg I) 

6.17.1.  Forekomst: obligatorisk på kjøretøyer i kategori R og S. Valgfri på traktorer.  
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6.17.2.  Antall: to eller fire. 

6.17.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.17.4.  Plassering 

6.17.4.1.  I bredden: Punktet på lysflaten som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer enn 

400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant. På kjøretøyer i gruppe R og S skal denne avstanden være høyst 

150 mm. 

 Avstanden mellom de to synlige lysflatenes indre kanter i referanseaksens retning skal være minst 600 mm. Denne 

avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm. 

6.17.4.2.  I høyden: Ikke mindre enn 300 mm og ikke mer enn 1 500 mm over bakken. Dersom konstruksjonen gjør at dette 

ikke er mulig, skal refleksinnretningene foran monteres så lavt som mulig. 

6.17.4.3.  I lengden: foran på kjøretøyet. 

6.17.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 30° innover og utover. 

Vertikal vinkel: 10° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under 

horisontalplanet kan reduseres til 5° dersom refleksinnretningen er mindre enn 750 mm 

over bakken. 

6.17.5.1.  Dersom det ikke er mulig å overholde kravene til plassering og synlighet nevnt ovenfor, kan det monteres fire 

refleksinnretninger foran etter følgende monteringsanvisninger: 

6.17.5.1.1.  Dersom de er montert, skal to refleksinnretninger bak være høyst 1 200 mm over bakken. 

 Det skal være en avstand på minst 300 mm mellom de indre kantene på refleksinnretningene foran, og de skal ha 

en vertikal synlighetsvinkel over horisontalplanet på 15°. 

6.17.6.  Retning: forover. 

6.17.7.  Andre krav Refleksinnretningens lysflate kan ha deler som er felles med den synlige lysflaten til en annen lykt 

foran. 

6.18.  Lykter for sidemarkeringslys (UN-ECE-reglement nr. 91, som nevnt i vedlegg I) 

6.18.1.  Forekomst: valgfri på alle kjøretøyer. 

6.18.2.  Minimum antall per side: slik at bestemmelsene om plassering i lengderetningen oppfylles. 

6.18.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.18.4.  Plassering: 

6.18.4.1.  I bredden: ingen særlige krav. 

6.18.4.2.  I høyden: ikke mindre enn 250 mm og ikke mer enn 2 500 mm over bakken.  



Nr. 17/368 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

6.18.4.3.  I lengden: Minst én lykt for sidemarkeringslys skal være festet til kjøretøyets midtre tredel, og den fremste lykten 

for sidemarkeringslys skal være høyst 3 m fra forkanten. Avstanden mellom to tilgrensende lykter for 

sidemarkering skal ikke overstige 3 m. Dersom kjøretøyets struktur, konstruksjon eller praktiske bruk gjør det 

umulig å oppfylle et slikt krav, kan avstanden økes til 4 m. 

 Avstanden mellom bakerste lykt for sidemarkeringslys og kjøretøyets bakerste punkt skal ikke overstige 1 m. 

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

lykt for sidemarkeringslys montert innenfor kjøretøyets fremste tredel og/eller siste tredel. 

6.18.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 45° forover og bakover, verdien kan imidlertid reduseres til 30°. 

Vertikal vinkel: 10° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under 

horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom en lykt for sidemarkeringslys er 

mindre enn 750 mm over bakken. 

6.18.6.  Retning: mot siden. 

6.18.7.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav (se nr. 5.12). 

6.18.8.  Kontrollinnretning: valgfri. Dersom en slik finnes, skal dens funksjon ivaretas av kontrollinnretningen som kreves 

for lyktene for markeringslys foran og bak. 

6.18.9.  Andre krav Når bakerste lykt for sidemarkeringslys er kombinert med en lykt for markeringslys bak som er 

gjensidig innbygd med lykten for tåkelys bak eller lykten for stopplys, kan de fotometriske egenskapene til lykten 

for sidemarkeringslys endres når lykten for tåkelys bak eller lykten for stopplys er tent. 

 De bakerste lyktene for sidemarkeringslys skal være oransje dersom de blinker med lykten for retningslys. 

6.19.  Lykt for kjørelys (UN-ECE-reglement nr. 87, som nevnt i vedlegg I) 

6.19.1.  Forekomst: valgfri på traktorer. Forbudt på kjøretøyer i gruppe R og S. 

6.19.2.  Antall: to eller fire (se nr. 6.19.4.2). 

6.19.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.19.4.  Plassering 

6.19.4.1.  I bredden: ingen særlige krav. 

6.19.4.2.  I høyden: Ikke mindre enn 250 mm og ikke mer enn 2 500 mm over bakken. 

 På traktorer utstyrt for frontmonterte innretninger skal det i tillegg til lyktene nevnt i nr. 6.19.2, være tillatt med to 

lykter for kjørelys i en høyde som ikke overstiger 4 000 mm, dersom de elektriske forbindelsene er utformet slik at 

de to lykteparene for kjørelys ikke kan tennes samtidig. 

6.19.4.3.  I lengden: Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer føreren, 

verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.  
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6.19.5.  Geometrisk synlighet 

Horisontalt: 20° utover og 20° innover. 

Vertikalt: 10° oppover og 10° nedover. 

6.19.6.  Retning: forover. 

6.19.7.  Elektriske forbindelser 

6.19.7.1.  Lyktene for kjørelys skal tennes automatisk når innretningen som starter og/eller stopper motoren er i en stilling 

som gjør det mulig for motoren å kjøre. Lyktene for kjørelys kan imidlertid forbli slokket mens automatgiret står i 

parkeringsstilling eller fri, mens parkeringsbremsen er aktivert, eller etter at framdriftssystemet er aktivert, men 

kjøretøyet ikke er satt i bevegelse for første gang. 

 Lyktene for kjørelys skal slokkes automatisk når lyktene for tåkelys foran eller frontlysene tennes, unntatt når 

sistnevnte brukes til å gi varsel med lysblink i korte intervaller. 

 Videre kan lamper nevnt i nr. 5.12 tennes når lyktene for kjørelys tennes. 

6.19.7.2.  Dersom avstanden mellom lykten for retningslys foran og lykten for kjørelys er lik eller mindre enn 40 mm, kan de 

elektriske forbindelsene til lykten for kjørelys være slik at hver av dem slokkes eller lysstyrken reduseres i hele 

perioden (både tennings- og slokkingssyklusen) som en lykt for retningslys er tent. 

6.19.7.3.  Dersom en lykt for retningslys er gjensidig innbygd med en lykt for kjørelys, skal de elektriske forbindelsene til 

lykten for kjørelys på den aktuelle siden av kjøretøyet være slik at lykten for kjørelys slokkes i hele perioden (både 

tennings- og slokkingssyklusen) som lykten for retningslys er tent. 

6.19.8.  Kontrollinnretning: innkoplingskontrollinnretning: valgfri. 

6.20.  Lykter for kurvelys (UN-ECE-reglement nr. 119, som nevnt i vedlegg I). 

6.20.1.  Forekomst: valgfri på traktorer. Forbudt på kjøretøyer i gruppe R og S. 

6.20.2.  Antall: to eller fire. 

6.20.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.20.4.  Plassering 

6.20.4.1.  I bredden: ingen særlige krav. 

6.20.4.2.  I lengden: ikke mer enn 1 000 mm forfra. 

6.20.4.3.  I høyden: Ikke mindre enn 250 mm fra bakken og ikke mer enn 2 500 mm og opptil 3 000 mm fra bakken for to 

ekstra lykter for kurvelys på kjøretøyer utstyrt for frontmonterte innretninger som kan skjule lykten for kurvelys.  
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 Ikke noe punkt på den synlige lysflaten i referanseaksens retning skal imidlertid være høyere enn høyeste punkt på 

den synlige lysflaten til lykten for nærlys i referanseaksens retning. 

6.20.5.  Geometrisk synlighet 

Horisontalt: 30° til 60° utover. 

Vertikalt: 10° oppover og nedover, 

6.20.6.  Retning: slik at lykten oppfyller kravene til geometrisk synlighet. 

6.20.7.  Elektriske forbindelser 

 Lyktene for kurvelys skal være koplet slik at de ikke kan tennes uten at lyktene for fjernlys eller lyktene for nærlys 

tennes samtidig. 

6.20.7.1.  Lykten for kurvelys på den ene siden av kjøretøyet kan tennes automatisk når lyktene for retningslys på samme 

side av kjøretøyet tennes og/eller når styringsvinkelen endres fra stillingen for rett fram til samme side av 

kjøretøyet. 

 Lykten for kurvelys skal slokkes automatisk når lykten for retningslys slokkes og/eller styringsvinkelen er tilbake i 

stillingen for rett fram. 

6.20.7.2.  Når lykten for ryggelys tennes, kan begge lyktene for kurvelys tennes samtidig, uavhengig av stillingen til rattet 

eller lykten for retningslys. I dette tilfellet skal lyktene for kurvelys slokkes når lykten for ryggelys slokkes. 

6.20.8.  Kontrollinnretning: Ingen. 

6.20.9.  Andre krav: Lyktene for kurvelys skal ikke tennes når kjøretøyet har en hastighet på over 40 km/t. 

6.21.  Synlighetsmerkinger (UN-ECE-reglement nr. 104, som nevnt i vedlegg I). 

6.21.1.  Forekomst: valgfri. 

6.21.2.  Antall: I henhold til montering. 

6.21.3.  Monteringsplan: Synlighetsmerkinger skal være nærmest mulig horisontalt og vertikalt plan og forenlig med 

kjøretøyets form, struktur, konstruksjon og driftskrav. 

6.21.4.  Plassering: ingen særlige krav. 

6.21.5.  Geometrisk synlighet: ingen særlige krav. 

6.21.6.  Retning: ingen særlige krav. 

6.22.  Merking bak på saktegående kjøretøyer (UN-ECE-reglement nr. 69, som nevnt i vedlegg I) 

6.22.1.  Forekomst: valgfri på kjøretøyer med høyeste konstruksjonshastighet på høyst 40 km/t. Forbudt på alle andre 

kjøretøyer. 

6.22.2.  Antall: i samsvar med vedlegg 15 i UN-ECE-reglement nr. 69, som nevnt i vedlegg I.  
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6.22.3.  Monteringsplan: i samsvar med vedlegg 15 i UN-ECE-reglement nr. 69, som nevnt i vedlegg I. 

6.22.4.  Plassering 

I bredden: i samsvar med vedlegg 15 i UN-ECE-reglement nr. 69, som nevnt i vedlegg I. 

I høyden: ingen særlige krav. 

I lengden: i samsvar med vedlegg 15 i UN-ECE-reglement nr. 69, som nevnt i vedlegg I. 

6.22.5.  Geometrisk synlighet: i samsvar med vedlegg 15 i UN-ECE-reglement nr. 69, som nevnt i vedlegg I. 

6.22.6. Retning: i samsvar med vedlegg 15 i UN-ECE-reglement nr. 69, som nevnt i vedlegg I. 

6.23.  Utvendig lykt for omgivelseslys 

6.23.1.  Forekomst: valgfri på traktorer. Forbudt på kjøretøyer i gruppe R og S. 

6.23.2.  Antall: ingen særlige krav. 

6.23.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav. 

6.23.4.  Plassering: ingen særlige krav. 

6.23.5.  Geometrisk synlighet: ingen særlige krav. 

6.23.6.  Retning: ingen særlige krav. 

6.23.7.  Elektriske forbindelser: ingen særlige krav. 

6.23.8.  Kontrollinnretning: ingen særlige krav. 

6.23.9.  Andre krav: Den utvendige lykten for omgivelseslys skal ikke tennes med mindre kjøretøyet er stillestående og ett 

eller flere av følgende vilkår er oppfylt: 

6.23.9.1  motoren stoppes, 

6.23.9.2  døren til føreren eller en passasjer åpnes, 

6.23.9.3  en dør til et lasterom åpnes. 

 Nr. 5.11 skal være oppfylt i alle faste bruksstillinger. 

 Den tekniske instansen skal overfor myndigheten som er ansvarlig for typegodkjenning, foreta en visuell prøving 

for å kontrollere at den synlige lysflaten til utvendige lykter for omgivelseslys ikke er direkte synlig for en 

betrakter som beveger seg på grensen av en sone på et tverrplan 10 m fra kjøretøyets front, et tverrplan 10 m fra 

kjøretøyets bakkant, og to plan i lengderetningen 10 m fra hver side av kjøretøyet; disse fire planene skal strekke 

seg fra 1 m til 3 m over og vinkelrett mot bakken som vist i vedlegg 14 til UN-ECE-reglement nr. 48, som nevnt i 

vedlegg I. 

 Dette kravet skal kontrolleres ved en tegning eller simulering.  
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6.24.  Lykter for manøvreringslys (UN-ECE-reglement nr. 23, som nevnt i vedlegg I). 

6.24.1.  Forekomst: valgfri på traktorer. Forbudt på kjøretøyer i gruppe R og S. 

6.24.2.  Antall: én eller to (én på hver side) 

6.24.3.  Monteringsplan: ingen særlige krav, men kravene i nr. 6.24.9 skal gjelde. 

6.24.4.  Plassering: ingen særlige krav. 

6.24.5.  Geometrisk synlighet: ingen særlige krav. 

6.24.6.  Retning: I retning nedover gjelder imidlertid kravene i nr. 6.24.9. 

6.24.7.  Elektriske forbindelser: Lykter for manøvreringslys skal koples slik at de ikke kan tennes med mindre lyktene for 

fjernlys eller lyktene for nærlys tennes samtidig. 

 Lykten(e) for manøvreringslys skal tennes automatisk ved sakte manøvrering på opptil 10 km/t forutsatt at én av 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  før kjøretøyet settes i bevegelse første gang etter hver manuell aktivering av framdriftssystemet, 

b)  reversgiret er innkoplet, eller 

c)  et kamerabasert system til hjelp ved parkering er aktivert. 

 Lyktene for manøvreringslys skal slokkes automatisk dersom kjøretøyets hastighet forover overstiger 10 km/t, og 

de skal forbli slokket til vilkårene for tenning oppfylles. 

6.24.8. Kontrollinnretninger: ingen særlige krav 

6.24.9.  Andre krav 

6.24.9.1.  Den tekniske instansen skal overfor myndigheten som er ansvarlig for typegodkjenning, foreta en visuell prøving 

for å kontrollere at den synlige lysflaten til disse lyktene ikke er direkte synlig for en betrakter som beveger seg på 

grensen av en sone på et tverrplan 10 m fra kjøretøyets front, et tverrplan 10 m fra kjøretøyets bakkant, og to plan i 

lengderetningen 10 m fra hver side av kjøretøyet; disse fire planene skal strekke seg fra 1 m til 3 m over og 

parallelt med bakken. 

6.24.9.2.  Kravene fastsatt i nr. 6.24.9.1 skal kontrolleres ved en tegning eller simulering eller anses som oppfylt dersom 

monteringsforholdene samsvarer med nr. 6.2.3 i UN-ECE-reglement nr. 23, som nevnt i vedlegg I. 

6.25.  Refleksinnretninger bak, trekantede 

6.25.1.  Forekomst: obligatorisk på kjøretøyer i kategori R og S. Forbudt på traktorer. 

6.25.2.  Antall: to eller fire (se nr. 6.25.5.1). 

6.25.3.  Monteringsplan: Trekantens spiss skal peke oppover.  
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6.25.4.  Plassering 

6.25.4.1.  I bredden: Unntatt som fastsatt i nr. 6.25.5.1 skal punktet på lysflaten som er lengst fra kjøretøyets midtplan i 

lengderetningen, ikke være mer enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant. Refleksinnretningenes indre 

kanter skal være minst 600 mm fra hverandre. Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største 

bredde er mindre enn 1 300 mm. 

6.25.4.2.  I høyden: Unntatt som fastsatt i nr. 6.25.5.1, ikke mindre enn 400 mm og ikke mer enn 1 500 mm over bakken. 

6.25.4.3.  I lengden: ingen særlige krav. 

6.25.5.  Geometrisk synlighet: Horisontal vinkel: 30° innover og utover. 

Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under 

horisontalplanet kan reduseres til 5° dersom refleksinnretningens høyde er mindre enn 

750 mm. 

6.25.5.1.  Dersom det ikke er mulig å overholde kravene til plassering og synlighet nevnt ovenfor, kan det monteres fire 

refleksinnretninger etter følgende monteringsanvisninger: 

6.25.5.1.1.  To refleksinnretninger bak skal være høyst 900 mm over bakken. Den øvre grensen kan imidlertid økes til høyst 

1 200 mm dersom det ikke er mulig å oppfylle kravet om 900 mm uten bruk av festeinnretninger som lett kan bli 

skadet eller bøyd. 

 Det skal være en avstand på minst 300 mm mellom de indre kantene på refleksinnretningene, og de skal ha en 

vertikal synlighetsvinkel over horisontalplanet på 15°. 

6.25.5.1.2.  De øvrige to refleksinnretningene skal ha en største høyde på 2 500 mm over bakken og samsvare med kravene i 

nr. 6.14.4.1. 

6.25.6.  Retning: bakover. 

6.25.7.  Andre krav: Refleksinnretningens lysflate kan ha deler som er felles med en annen lykt bak. 

6.26.  Signalpaneler og signalfolier 

6.26.1.  Forekomst: 

 Obligatorisk på kjøretøyer i gruppe S med en total bredde på mer enn 2,55 m. 

 Valgfri på kjøretøyer i gruppe S med en total bredde på høyst 2,55 m. 

6.26.2.  Antall: 

 to eller fire (vedlegg 3). 

6.26.3.  Monteringsplan: 

 Panelene eller foliene skal monteres slik at stripenes retning utover og nedover er under 45°. 
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6.26.4.  Plassering: 

 I bredden: 

 Punktet på lysflaten som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer enn 100 mm fra 

kjøretøyets ytterste utvendige kant. Verdien kan økes dersom formen på karosseriet gjør det umulig å overholde 

grensen på 100 mm. 

 I høyden: 

 ingen særlige krav. 

 I lengden: 

 ingen særlige krav. 

6.26.5.  Geometrisk synlighet: 

 ingen særlige krav. 

6.26.6.  Innstilling: 

 forover og bakover. 

 _____  
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Tillegg 1 

Lyktenes synlighet 

Figur 1 

En rød lampes synlighet forover 

 

Figur 2 

En hvit lampes synlighet bakover 

 

 ______  
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Tillegg 2 

Lykter for retningslys 

Geometrisk synlighet (se nr. 6.5.5) 

Monteringsplan A 

 

Monteringsplan B 

 

Monteringsplan C 

 

Monteringsplan D 

 

Verdien på 10° for retningslysets synlighetsvinkel innover kan reduseres til 3° for kjøretøyer som med en total bredde på høyst 

1 400 mm. 

 _____  

Kategori 1, 1a eller 1b Kategori 2a 

Kategori 1, 1a eller 1b Kategori 2a Kategori 5 

Kategori 1, 1a eller 1b Kategori 2a Kategori 5 

Kategori 1, 1a eller 1b Kategori 5 
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Tillegg 3 

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

av signalpaneler og signalfolier for kjøretøyer i gruppe S med en bredde på over 2,55 m 

1.  Dimensjoner, antall og minste reflekterende flate 

1.1.  Signalpaneler og signalfolier skal ha følgende dimensjoner: 

Figur 1 

Signalpanel eller signalfolie 

 

Figur 2 

Grunnkvadrat 

 

Tabell 1 

Dimensjoner (mm) 

Signalpanel eller -folie 
a 

(mm) 

b 

(mm) 

Flate 

(cm2) 

Form A 423 423 1 790 

Form B 282 282 795 

Form R1 282 423 1 193 

Form R2 423 282 

Form L1 141 846 1 193 

Form L2 846 141 

Form K1 141 423 596 

Form K2 423 141 
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 Avvik fra spesifiserte formater er tillatt dersom overflaten til uspesifiserte formater inneholder minst tre grunnkvadrater. 

Antallet signalpaneler eller folier i hver effektive retning forover og bakover er angitt i tabell 2. 

1.2. 

Tabell 2 

Antall signalpaneler eller folier i hver effektive retning 

Signalpanel eller -folie Antall i hver effektive retning 

Form A 2 

Form B 2 

Form R1 2 

Form R2 

Form L1 2 

Form L2 

Form K1 4 

Form K2 

 Signalpaneler eller folier med form A kan kombineres med lykter dersom overflaten som dekkes av lyktene ikke 

overstiger 150 cm2. 

2.  Farge og fotometriske minstekrav 

 Hvit i samsvar med nr. 2.29.1 i UN-ECE-reglement nr. 48, som nevnt i vedlegg I. 

 Rød i samsvar med nr. 2.29.4 i UN-ECE-reglement nr. 48. 

 De fotometriske kravene fastsatt i vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 69, som fastsatt i vedlegg I, eller i vedlegg 7 til 

UN-ECE-reglement nr. 104, som nevnt i vedlegg I, får anvendelse. 

 Paneler eller folier med form B skal samsvare med vedlegg 7 til UN-ECE-reglement nr. 104, klasse C. 

3.  Identifikasjon 

 Signalpaneler som oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, er merket med nummeret på denne forordning og 

produsentens navn. 

 _____  
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VEDLEGG XIII 

Krav til beskyttelse av passasjerer, herunder innvendig utstyr, hodestøtte, bilbelter og kjøretøyets dører 

DEL 1 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

 Definisjonene for avskjerming av motorkomponenter, i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 18 nr. 4 

i forordning (EU) 167/2013, gjelder for denne forordning. 

1.1. «innvendig utstyr» de innvendige delene i kupeen bortsett fra innvendige speil og omfatter 

– betjeningsinnretningenes utforming, 

– taket, 

– elektrisk drevne vinduer, takpanel og skillesystemer. 

1.2. «instrumentbordets nivå» linjen som defineres av de vertikale tangentenes kontaktpunkter med instrumentpanelet, 

1.3. «elektrisk drevne vinduer» vinduer som lukkes av kjøretøyets strømforsyning, 

1.4. «åpning» den største uhindrede åpning mellom øvre kant eller hovedkant, avhengig av lukkeretning, til et elektrisk 

drevet vindu eller takpanel eller en elektrisk drevet skillevegg og kjøretøystrukturen som avgrenser vinduet, 

skilleveggen eller takpanelet sett fra innsiden av kjøretøyet, eller når det gjelder skillesystem, fra bakre del av kupeen. 

DEL 2 

Innvendig utstyr 

1. Spesifikasjoner 

1.1.  Innvendige deler av kupeen unntatt sidedørene 

1.1.1.  Førersetets og eventuelle passasjerseters omgivelser 

1.1.1.1.  Sikkerhetssone A over og foran førersetets referansepunkt, som fastsatt i figur 1, skal ikke inneholde noen farlige 

ujevnheter eller skarpe kanter som kan øke risikoen for alvorlig skade på fører eller passasjerer. Dersom deler i 

sikkerhetssone A over og foran setets referansepunkt oppfyller kravene i nr. 1.1.2-1.1.6, skal de også anses for å 

oppfylle dette krav. 

Figur 1 

  

Sone A 

Kule Sone B 

Setets referansepunkt 
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1.1.1.2.  Sikkerhetssone A, som har et midtpunkt 670 mm over fremre kant av et eventuelt passasjersete og er plassert foran 

det, som fastsatt i figur 2, skal ikke inneholde noen farlige ujevnheter eller skarpe kanter som kan øke risikoen for 

alvorlig skade på fører eller passasjerer. Dersom deler i sikkerhetssone A over og foran setets referansepunkt 

oppfyller kravene i nr. 1.1.2-1.1.6, skal de også anses for å oppfylle dette krav. 

Figur 2 

 

1.1.1.3.  I kjøretøyer som er utstyrt med ratt og benkeseter eller bøtteseter i mer enn én rad, skal omgivelsene til eventuelle 

passasjerseter oppfylle kravene i vedlegg XVII i forordning (EU) nr. 3/2014.(1) 

1.1.2.  Deler som kan komme i berøring med fører eller passasjerer, skal ikke ha noen skarpe kanter eller ujevne overflater 

som kan være til fare for fører eller passasjerer. 

1.1.3.  For traktorer med høyeste konstruksjonshastighet på over 40 km/t får kravene i nr. 1.1.3.1-1.1.3.4 anvendelse i tillegg 

til kravene i nr. 1.1.1-1.1.2, 1.1.5-1.1.6 og del 3-5: 

1.1.3.1.  Støtteutstyr av metall skal ikke ha noen framstikkende kanter. 

1.1.3.2.  Delene som kan berøres av en halvkule med en diameter på 165 mm, som beskrevet i nr. 3.2.1, når denne nærmer seg 

langs radiusen til sone A i figur 1, skal være avrundet til en krumningsradius på minst 2,5 mm. 

1.1.3.3.  Eventuelle vindussveiver kan stikke ut 35 mm fra panelets overflate. 

1.1.3.4.  Krav i nr. 1.1.3.1, 1.1.3.2 og 1.1.3.3 får ikke anvendelse på komponenter plassert bak rattet, målt fra spissen av en 

kjegle idet spissen er midtpunktet i sone A i figur 1, og rattperiferien er kjeglens generatrise. 

1.1.4.  For traktorer med høyeste konstruksjonshastighet på over 60 km/t får kravene i nr. 1.1.4.1-1.1.4.6 anvendelse i tillegg 

til kravene i nr. 1.1.1-1.1.3.4, 1.1.5-1.1.6 og del 3-5: 

1.1.4.1.  Nedre kant på instrumentbordet skal avrundes med en krumningsradius på minst 19 mm.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014 av 24. oktober 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 168/2013 med hensyn til sikkerhetskrav til kjøretøyfunksjonalitet for godkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls 

motorsykler (EUT L 7 av 10.1.2014 s. 1). 

Kule 

Sone A 

Sone B 
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1.1.4.2.  Brytere, håndtak osv., som er utført i et stivt materiale, og som målt i henhold til metoden beskrevet i nr. 3 stikker ut 

3,2 mm til 9,5 mm fra panelet, skal ha et tverrsnitt på minst 2 cm2, målt 2,5 mm fra punktet som stikker lengst ut, og 

skal ha avrundede kanter med en krumningsradius på minst 2,5 mm. 

1.1.4.3.  Dersom disse komponentene stikker ut mer enn 9,5 mm fra overflaten av instrumentbordet, skal de utformes og 

konstrueres med et tverrsnitt på minst 6,50 cm2 i et område som er høyst 6,5 mm fra den ytterste utstikkende del. 

1.1.4.4.  Eventuelle komponenter som er montert på taket, men som ikke er en del av takstrukturen, som gripehåndtak, lykter 

og ventilasjonsåpninger osv., skal ha en krumningsradius på minst 3,2 mm, og i tillegg skal bredden på de utstikkende 

delene ikke være mindre enn målet på den utstikkende delen. 

1.1.4.5.  Dersom en utstikkende del består av en komponent som er utført i ikke-stivt materiale med en hardhet på høyst 

60 Shore A og montert på en stiv støtte, får kravene i nr. 1.1.4.2-1.1.4.4 anvendelse bare på den stive støtten. 

1.1.4.6.  Kravene fastsatt i denne del får anvendelse på utstyr som ikke er nevnt i punkt 1.1.2-1.1.6, som i henhold til kravene 

fastsatt i nr. 1.1.1-1.1.6 og i henhold til plasseringen i kjøretøyet, kan berøres av fører eller passasjerer. Dersom slike 

deler består av et materiale som er mykere enn 60 Shore A-hardhet og er montert på én eller flere stive støtter, får 

nevnte krav bare anvendelse på de stive støttene. 

1.1.5.  Hyller og annet lignende utstyr som eventuelt er montert, skal være utformet og konstruert slik at støttene ikke har 

noen utstikkende kanter. 

1.1.6.  Annet utstyr som er i kjøretøyet og ikke omfattes av foregående punkter, som glideskinner for seter, utstyr for å 

regulere den horisontale eller vertikale delen av setet, enheter for å trekke tilbake bilbelter osv., skal ikke omfattes av 

noen av disse bestemmelsene dersom de er plassert under et horisontalt plan som går gjennom referansepunktet til 

hvert sete, selv om det er sannsynlig at fører eller passasjer vil komme i kontakt med utstyret. 

2. Prøvingsmetode for EU-typegodkjenning 

2.1.1.  Anvendelsen av EU-typegodkjenning av komponent skal ledsages av følgende prøver som skal sendes inn til den 

tekniske instansen som har ansvar for å utføre typegodkjenningsprøving: 

2.1.2.  dersom produsenten finner det nødvendig, enten et kjøretøy som er representativt for kjøretøytypen som skal 

godkjennes, eller kjøretøydelen(e) som anses som viktige for kontrollene og prøvingene beskrevet i denne forordning, 

og 

2.1.3.  dersom ovennevnte tekniske instans ber om det, særlige komponenter og særlige prøver av materialet som er benyttet. 

3. Metode for måling av utstikkende deler 

3.1.  Ved fastsettelse av hvor mye utstyr stikker ut i forhold til panelet det er montert på, skal en kule på 165 mm beveges 

langs og holdes i berøring med gjeldende komponent, fra første kontaktpunkt med gjeldende komponent. Verdien er 

den største av alle mulige variasjoner «y», variasjonen målt fra midten av kulen vinkelrett mot panelet.  
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 Dersom panelene og komponentene osv. er dekket av materiale som er mykere enn en hardhet på 50 Shore A, får 

framgangsmåten for å måle utstikkende deler som beskrevet over, anvendelse etter at slike materialer er fjernet. 

 Hvor mye brytere, håndtak osv. i referanseområdet stikker ut, skal måles ved bruk av prøvingsutstyret og 

framgangsmåten beskrevet nedenfor: 

3.2.  Utstyr 

3.2.1.  Måleapparatet for utstikkende deler skal bestå av en halvkuleformet hodevekt som er 165 mm i diameter, med et 

glidestempel på 50 mm i diameter. 

3.2.2.  Den forholdsmessige plasseringen til stempelets flate kant og hodevekten skal vises på en skala der en bevegelig viser 

registrerer største måling som er oppnådd når apparatet beveges fra enheten som prøves. En minste avstand på 30 mm 

skal kunne måles, og måleskalaen skal graderes i halve millimeter for å angi hvor mye utstyret stikker ut. 

3.2.3.  Framgangsmåte for måling: 

3.2.3.1.  Apparatet skal plasseres på et flatt underlag, slik at aksen er vinkelrett mot underlaget. Når den flate siden av 

stempelet treffer overflaten, skal skalaen nullstilles. 

3.2.3.2.  Det skal plasseres en støtte på 10 mm mellom stempelets flate ende og underlaget, og det skal kontrolleres at den 

bevegelige pekeren registrerer målingen. 

3.2.4.  Apparatet for å måle utstikkende deler er illustrert i figur 3. 

3.3.  Prøvingsmetode 

3.3.1.  Det skal dannes et hulrom i hodevekten når stempelet trekkes tilbake, og den bevegelige pekeren skal plasseres mot 

stempelet. 

3.3.2.  Apparatet skal brukes på den utstikkende delen som skal måles, slik at hodevekten berører en størst mulig del av den 

omliggende overflaten med en kraft på høyst 2 daN. 

3.3.3.  Stempelet skal skyves framover til det berører den utstikkende delen som skal måles, og skalaen skal brukes til å lese 

av hvor mye utstyret stikker ut. 

3.3.4.  Hodevekten skal stilles inn slik at den registrerer ytterste utstikkende punkt. Det skal registreres hvor mye utstyret 

stikker ut. 

3.3.5.  Dersom to eller flere betjeningsinnretninger er så nær hverandre at stempelet eller hodevekten kan berøre dem 

samtidig, skal de behandles som følger: 

3.3.5.1.  Flere betjeningsinnretninger som alle kan omfattes av hulrommet i hodevekten, skal anses som én utstikkende del. 

3.3.5.2.  Dersom andre betjeningsinnretninger hindrer normal prøving ved kontakt med hodevekten, skal de fjernes, og 

prøvingen skal utføres uten disse. De kan senere monteres tilbake og prøves når andre betjeningsinnretninger er 

fjernet for å lette framgangsmåten.  
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Figur 3 

Apparat for måling av utstikkende deler 

 

4.  Apparat og framgangsmåte for anvendelse av punkt 1.1.1. 

 Det skal antas at de delene (brytere, håndtak osv.) som kan berøres ved bruk av apparatet og framgangsmåten 

beskrevet nedenfor, lett kan komme i kontakt med førerens eller passasjerenes knær: 

4.1.  Utstyr 

Diagram over apparatet 

 

4.2.  Framgangsmåte 

 Apparatet kan plasseres i en hvilken som helst stilling under instrumentbordet slik at 

– plan XX plasseres parallelt med kjøretøyets midtplan i lengderetningen, 

– aksen X kan dreie over og under horisontalplanet gjennom vinkler på opptil 30°. 

 Når prøvingen nevnt i dette nr. utføres, skal alt materiale med en hardhet på mindre enn 60 Shore A fjernes. 

DEL 3 

Hodestøtter, dersom slike er montert 

Eventuelle hodestøtter skal samsvare med bestemmelsene i UN-ECE-reglement nr. 25, som nevnt i vedlegg I. 

Belastningsindikator 

Skala med 

bevegelig 

peker 

Håndtak 

Stempel 

Hodevekt 
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DEL 4 

Bilbelter 

Kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 18 nr. 2 bokstav j) og nr. 4 i forordning (EU) nr. 167/2013 får anvendelse. 

DEL 5 

Kjøretøyets dører, dersom slike er montert 

Kjøretøyets dører, med elektrisk styrte vinduer og elektrisk styrte takluker, dersom slike er montert, skal samsvare med 

nr. 5.8.1-5.8.5 i UN-ECE-reglement nr. 21, som nevnt i vedlegg I. 

 _____  
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VEDLEGG XIV 

Krav til kjøretøyets ytre og tilbehør til kjøretøyet 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «utvendig overflate» utsiden av kjøretøyet med hjul, dekk, dører, støtfangere, motorpanser, adgangsdører, tanker. 

1.2. «krumningsradius» radien i den sirkelbuen som ligger nærmest den avrundede formen til den delen det gjelder, 

1.3. «ytterste utvendige kant» det planet på kjøretøyets sider som er parallelt med kjøretøyets midtplan i lengderetningen, 

og som sammenfaller med kjøretøyets ytre sidekanter, og når det gjelder front- og bakkant, kjøretøyets loddrette 

tverrplan som sammenfaller med den ytterste utvendige kanten foran og bak, med unntak av utstikkende deler av: 

– dekkene i nærheten av deres berøringspunkt med bakken, og ventiler for kontroll av lufttrykk, 

– eventuelt sklisikringsutstyr som kan monteres på hjulene, 

– speil, 

– lykter for retningslys på siden, lykter for toppmarkeringslys, lykter for sidemarkeringslys foran og bak og lykter 

for parkeringslys. 

2. Virkeområde 

2.1  Dette vedlegg får anvendelse for de deler av den utvendige overflaten som, når kjøretøyet er i lastet tilstand, utstyrt 

med dekk av største diameter eller beltesett av største vertikale dimensjon som det er godkjent for, med alle dører, 

vinduer, atkomstlokk osv. i lukket stilling, enten er: 

2.1.1.  på sidene og i en høyde på under 0,75 m, samt på hele hjulene og beltesettet (dekk, felger, ballastmasser, hjulnav og 

aksler), delene som utgjør ytterste ytterkant på hvert vertikale plan vinkelrett på kjøretøyets lengdeakse, unntatt delene 

som er over 200 mm fra hver av kjøretøyets ytterste ytterkant på venstre og høyre side og mot lengdeaksen, når 

kjøretøyet er utstyrt med dekkene eller beltesettet det er godkjent for, og som gir smaleste sporbredde, 

 eller 

2.1.2.  på sidene og i en høyde mellom 0,75 og 2 m, alle deler unntatt: 

2.1.2.1.  delene som ikke kan berøres av en kule med en diameter på 100 mm, når den nærmer seg horisontalt i hvert vertikale 

plan vinkelrett mot kjøretøyets lengdeakse; kulens forskyvning skal ikke overstige 200 mm fra hver av kjøretøyets 

ytterste ytterkant på venstre og høyre side og mot dets lengdeakse, når kjøretøyet er utstyrt med dekkene eller 

beltesettet det er godkjent for, og som gir smaleste sporbredde, 

2.1.2.2.  hele hjulene og beltesettene (dekk, felger, ballastmasser, hjulnav og aksler). 

2.2.  Formålet med disse bestemmelsene er å redusere risikoen for alvorlig fysisk skade på en person som treffes av 

kjøretøyets utvendige overflate eller streifes av det i en eventuell kollisjon. Dette gjelder både når kjøretøyet står stille 

og er i bevegelse. 

2.3.  Dette vedlegg får ikke anvendelse på speil. 
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2.4.  Dette vedlegg får ikke anvendelse på metallskinnene på kjøretøyer i gruppe C. 

3. Krav 

3.1.  Kjøretøyets utvendige overflate skal ikke ha spisse eller skarpe deler, ujevne overflater eller utstikkende deler som 

peker utover og har en slik form, dimensjon, retning eller hardhet at de kan øke faren for eller graden av fysisk skade 

på en person som treffes av den utvendige overflaten eller streifer mot den i en eventuell kollisjon. 

3.2.  De utvendige overflatene på hver side av kjøretøyet skal ikke ha noen deler som peker utover og kan treffe 

fotgjengere, syklister eller motorsyklister. 

3.3.  Ingen utstikkende del av den utvendige overflaten skal ha en krumningsradius på under 2,5 mm. Dette kravet får ikke 

anvendelse på deler av den eksterne overflaten som stikker ut mindre enn 5 mm, men vinklene som vender utover på 

slike deler skal være avrundede, unntatt der slike deler stikker ut mindre enn 1,5 mm. 

3.4.  Utstikkende deler på den utvendige overflaten utført i et materiale med en hardhet på høyst 60 Shore A, kan ha en 

krumningsradius på under 2,5 mm. Hardhetsmålingen i Shore A-framgangsmåten kan erstattes av en erklæring om 

hardhetsverdi fra produsenten av komponenten. 

3.5.  Kjøretøyer som er utstyrt med hydropneumatisk, hydraulisk eller pneumatisk fjæring eller en innretning for 

automatisk nivåregulering etter belastning, skal prøves med kjøretøyet i den mest ugunstige normalstillingen 

produsenten har angitt for kjøring. 

3.6.  Utsatte redskaper til bearbeiding av jord eller avling og innretninger for fordeling av materiale på kjøretøyer i gruppe 

R og S med skarpe kanter eller tenner når de er foldet inn for veitransport, og som allerede er omfattet av direktiv 

2006/42/EF, er unntatt fra kravene i nr. 3.1-3.5. For utsatte områder på andre deler av kjøretøyer i gruppe R og S skal 

nr. 3.1-3.5 anvendes. 

 _____  
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VEDLEGG XV 

Krav til elektromagnetisk kompatibilitet 

DEL 1 

Dette vedlegg får anvendelse på elektromagnetisk kompatibilitet på kjøretøyer som omfattes av artikkel 2 i forordning (EU) 

nr. 167/2013. Det får også anvendelse på elektriske eller elektroniske tekniske enheter beregnet på montering i kjøretøyer. 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

 1. «elektromagnetisk kompatibilitet» et kjøretøys eller en dels eller teknisk enhets evne til å virke tilfredsstillende i sitt 

elektromagnetiske miljø uten å forårsake uakseptable elektromagnetiske forstyrrelser for noen gjenstand i dette miljøet, 

 2. «elektromagnetisk forstyrrelse» ethvert elektromagnetisk fenomen som kan redusere yteevnen til et kjøretøy, en del eller 

en teknisk enhet. En elektromagnetisk forstyrrelse kan være elektromagnetisk støy, et uønsket signal eller en endring i 

selve spredningsmediet, 

 3. «elektromagnetisk immunitet» et kjøretøys eller en dels eller teknisk enhets evne til å virke uten at yteevnen reduseres, 

under påvirkning av nærmere angitte elektromagnetiske forstyrrelser, 

 4. «elektromagnetisk miljø» samtlige elektromagnetiske fenomener som forekommer på et gitt sted, 

 5. «referansegrenseverdi» det nominelle nivået som grenseverdiene for typegodkjenning og produksjonssamsvar viser til, 

 6. «referanseantenne» i frekvensområdet 20-80 MHz, en symmetrisk dipol som er en halvbølgedipol med utlignet resonans 

ved 80 MHz, og i frekvensområdet over 80 MHz, en symmetrisk halvbølgedipol med resonans utlignet etter den målte 

frekvensen, 

 7. «bredbåndet elektromagnetisk stråling» stråling som har større båndbredde enn båndbredden til et gitt måleapparat eller en 

gitt mottaker, 

  8. «smalbåndet elektromagnetisk stråling» stråling som har mindre båndbredde enn båndbredden til et gitt måleapparat 

eller en gitt mottaker, 

 9. «elektrisk/elektronisk system» én eller flere elektriske og/eller elektroniske innretninger eller sett av innretninger sammen 

med alle tilhørende elektriske forbindelser som utgjør en del av et kjøretøy, men som ikke er beregnet på å bli 

typegodkjent atskilt fra kjøretøyet, 

10. «elektrisk/elektronisk delenhet» (ESA) en elektrisk og/eller elektronisk innretning eller sett av innretninger som er 

beregnet på å være en del av et kjøretøy, sammen med tilhørende elektriske forbindelser og ledninger, som betjener én 

eller flere spesialiserte funksjoner, 

11. «type elektrisk/elektronisk delenhet» i tilknytning til elektromagnetisk kompatibilitet en elektrisk/elektronisk delenhet 

som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til funksjon eller den generelle plasseringen av eventuelle elektriske 

og/eller elektroniske komponenter.  
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DEL 2 

Krav som skal oppfylles av kjøretøyer og elektriske/elektroniske delenheter montert i et kjøretøy 

1. Søknad om EU-typegodkjenning 

1.1  Godkjenning av en kjøretøytype 

1.1.1.  Søknaden om godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til 

artikkel 22, 24 og 26 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal leveres inn av kjøretøyprodusenten. 

1.1.2.  Kjøretøyprodusenten skal sende inn opplysningsdokumentet etter modellen i artikkel 68 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 167/2013. 

1.1.3.  Kjøretøyprodusenten skal utarbeide en oversikt over alle planlagte kombinasjoner av relevante elektriske/elektroniske 

systemer eller elektriske/elektroniske delenheter for kjøretøyet samt over forskjellige karosseriformer(1), forskjellige 

materialvarianter for karosseriet(2), det elektriske ledningsnettets innretning, motorvarianter, versjoner med høyre-

/venstrestyring og versjoner med forskjellig akselavstand. Relevante elektriske/elektroniske systemer eller 

elektriske/elektroniske delenheter for kjøretøyer er de som kan avgi betydelig bred- eller smalbåndet stråling, og/eller 

de som inngår i førerens direkte kontroll (se nr. 3.4.2.3) av kjøretøyet. 

1.1.4.  Et representativt kjøretøy skal velges ut fra denne oversikten med henblikk på å prøves, i gjensidig forståelse mellom 

produsenten og vedkommende myndighet. Kjøretøyet skal være av kjøretøytypen angitt i opplysningsdokumentet 

fastsatt i artikkel 68 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013. Valget av kjøretøy skal baseres på de 

elektriske/elektroniske systemene som tilbys av produsenten. Ett eller flere kjøretøyer kan velges ut fra denne 

oversikten med henblikk på å prøves dersom det er gjensidig enighet mellom produsenten og vedkommende 

myndighet om at kjøretøyet inneholder forskjellige elektriske/elektroniske systemer som kan ha betydelig innvirkning 

på kjøretøyets elektromagnetiske kompatibilitet sammenlignet med det første representative kjøretøyet. 

1.1.5.  Valget av kjøretøy(er) i samsvar med nr. 1.1.4 er begrenset til kombinasjoner av elektriske/elektroniske 

kjøretøysystemer beregnet på faktisk produksjon. 

1.1.6.  Produsenten kan supplere søknaden med en rapport fra prøvinger som er blitt utført. Alle slike innsendte data kan 

brukes av godkjenningsmyndigheten med henblikk på utarbeiding av EU-typegodkjenningsdokumentet. 

1.1.7.  Et kjøretøy av den typen som skal godkjennes i samsvar med nr. 1.1.4, skal stilles til rådighet for den tekniske 

instansen som utfører prøvingen. 

1.2.  Godkjenning av en type elektrisk/elektronisk delenhet 

1.2.1.  Søknaden om godkjenning av en type elektrisk/elektronisk delenhet med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet i 

henhold til artikkel 22, 24 og 26 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal leveres inn av kjøretøyprodusenten eller 

produsenten av den elektriske/elektroniske delenheten. En elektrisk/elektronisk delenhet kan på anmodning fra 

produsenten godkjennes enten som «komponent» eller som «separat teknisk enhet». 

1.2.2.  Kjøretøyprodusenten skal sende inn opplysningsdokumentet etter modellen i 68 bokstav a) i forordning (EU) 

nr. 167/2013. 

1.2.3.  Produsenten kan supplere søknaden med en rapport fra prøvinger som er blitt utført. Alle slike innsendte data kan 

brukes av godkjenningsmyndigheten med henblikk på utarbeiding av EU-typegodkjenningsdokumentet.  

  

(1) Dersom det er relevant. 

(2) Dersom det er relevant. 
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1.2.4.  En prøve av den elektriske/elektroniske delenheten som representerer typen som skal godkjennes, skal stilles til 

rådighet for den tekniske instansen som utfører prøven, om nødvendig etter en diskusjon med produsenten om for 

eksempel mulige variasjoner i utforming, antall komponenter og antall følere. Dersom den tekniske instansen anser 

det nødvendig, kan den velge en ytterligere prøve. 

1.2.5.  Prøven(e) skal merkes klart og uslettelig med produsentens handelsnavn varemerke og typebetegnelse. 

1.2.6.  Enhver eventuell bruksrestriksjon skal påpekes. Enhver slik restriksjon skal tas med i dokumentet fastsatt i artikkel 68 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013 og/eller i EU-typegodkjenningsdokumentet fastsatt i artikkel 68 bokstav c) 

i forordning (EU) nr. 167/2013. 

2. Merking 

2.1.  Hver elektriske/elektroniske delenhet som samsvarer med en type som er godkjent i henhold til denne forordning, skal 

være merket som EU-typegodkjent i samsvar med artikkel 34 i forordning (EU) nr. 167/2013 og vedlegg XX til denne 

forordning. 

2.2.  Det kreves ingen merking for elektriske/elektroniske systemer montert i kjøretøytyper som er godkjent i samsvar med 

bestemmelsene i denne forordning. 

2.3.  Merker på elektriske/elektroniske delenheter i samsvar med nr. 2.1 og 2.2 trenger ikke være synlige når den 

elektriske/elektroniske delenheten er montert i kjøretøyet. 

3. Spesifikasjoner 

3.1.  Alminnelige spesifikasjoner 

3.1.1.  Et kjøretøy (og dets elektriske/elektroniske system(er) eller elektriske/elektroniske delenheter) skal være slik 

utformet, bygd og montert at kjøretøyet under normale bruksforhold samsvarer med denne forordning. 

3.2.  Spesifikasjoner for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer med elektrisk tenning. 

3.2.1.  Målemetode 

 Den elektromagnetiske strålingen frambrakt av et kjøretøy som er representativt for sin type, skal måles ved hjelp av 

metoden beskrevet i del 3 ved én av de definerte antenneavstandene. Valget skal gjøres av kjøretøyprodusenten. 

3.2.2.  Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer 

3.2.2.1.  Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i del 3 med en avstand mellom kjøretøy og antenne på 

10,0 ± 0,2 m, skal referansegrenseverdien for stråling være 34 dB mikrovolt/m (50 mikrovolt/m) i frekvensbåndet  

30-75 MHz og 34-45 dB mikrovolt/m (50-180 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 75-400 MHz; denne grensen øker 

logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz som vist i nr. 5. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder 

grenseverdien seg konstant på 45 dB mikrovolt/m (180 mikrovolt/m). 

3.2.2.2.  Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i del 3 med en avstand mellom kjøretøy og antenne på  

3,0 ± 0,05 m, skal referansegrenseverdien for stråling være 44 dB mikrovolt/m (160 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 

30-75 MHz og 44-55 dB mikrovolt/m (160-562 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 75-400 MHz; denne grensen øker 

logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz som vist i nr. 6. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder 

grenseverdien seg konstant på 55 dB mikrovolt/m (562 mikrovolt/m).  
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3.2.2.3.  På et kjøretøy som er representativt for sin type, skal de målte verdiene uttrykt i dB mikrovolt/m (mikrovolt/m), være 

minst 2,0 dB (20 %) under referansegrenseverdien. 

3.3.  Spesifikasjoner for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer 

3.3.1.  Målemetode 

 Den elektromagnetiske strålingen frambrakt av et kjøretøy som er representativt for sin type, skal måles ved hjelp av 

metoden beskrevet i del 4 ved én av de definerte antenneavstandene. Valget skal gjøres av kjøretøyprodusenten. 

3.3.2.  Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer 

3.3.2.1.  Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i del 4 med en avstand mellom kjøretøy og antenne på 

10,0 ± 0,2 m, skal referansegrenseverdien for stråling være 24 dB mikrovolt/m (16 mikrovolt/m) i frekvensbåndet  

30-75 MHz og 24-35 dB mikrovolt/m (16-56 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 75-400 MHz; denne grensen øker 

logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz som vist i nr. 7. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder 

grenseverdien seg konstant på 35 dB mikrovolt/m (56 mikrovolt/m). 

3.3.2.2.  Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i del 4 med en avstand mellom kjøretøy og antenne på 

3,0 ± 0,05 m, skal referansegrenseverdien for stråling være 34 dB mikrovolt/m (50 mikrovolt/m) i frekvensbåndet  

30-75 MHz og 34-45 dB mikrovolt/m (50-180 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 75-400 MHz; denne grensen øker 

logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz som vist i nr. 8. I frekvensbåndet 400-1 000 MHz holder 

grenseverdien seg konstant på 45 dB mikrovolt/m (180 mikrovolt/m). 

3.3.2.3.  På et kjøretøy som er representativt for sin type, skal de målte verdiene uttrykt i dB mikrovolt/m (mikrovolt/m), være 

minst 2,0 dB (20 %) under referansegrenseverdien. 

3.3.2.4.  Uten hensyn til grenseverdiene fastsatt i nr. 5.3.2.1, 5.3.2.2 og 5.3.2.3, skal kjøretøyet anses å overholde 

grenseverdiene for smalbåndet elektromagnetisk stråling dersom signalstyrken målt ved kjøretøyets radioantenne på 

det innledende trinnet beskrevet i del 4 nr. 1.3, er mindre enn 20 dB mikrovolt/m (10 mikrovolt/m) i frekvensområdet 

88-108 MHz, og ytterligere prøvinger kreves ikke. 

3.4.  Spesifikasjoner for kjøretøyers immunitet mot elektromagnetisk stråling 

3.4.1.  Prøvingsmetode 

 Et kjøretøy som er representativt for sin type, skal prøves med hensyn til immunitet mot elektromagnetisk stråling 

etter metoden beskrevet i del 5. 

3.4.2.  Referansegrenseverdier for kjøretøyers immunitet 

3.4.2.1.  Dersom prøvinger utføres etter metoden beskrevet i del 5, skal referanseverdien for feltstyrken være 24 volt/m 

effektivt i minst 90 % av frekvensbåndet 20-1 000 MHz, og 20 volt/m effektivt i hele frekvensbåndet 20-1 000 MHz. 

3.4.2.2.  Et kjøretøy som er representativt for sin type, skal anses å oppfylle immunitetskravene dersom det under prøvingene 

utført i samsvar med del 5, og kjøretøyet utsettes for en feltstyrke uttrykt i volt/m på 25 % over referansenivået, ikke 

forekommer noen unormal endring i omdreiningshastigheten til kjøretøyets drivhjul, ingen ytelsesforringelse som vil 

kunne forvirre andre trafikanter, og ingen forringelse av førerens direkte kontroll av kjøretøyet som vil kunne merkes 

av føreren eller andre trafikanter. 

3.4.2.3.  Førerens direkte kontroll av kjøretøyet skjer ved hjelp av styring, bremsing eller regulering av motorturtall.  
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3.5.  Spesifikasjoner for bredbåndet elektromagnetisk forstyrrelse fra elektriske/elektroniske delenheter 

3.5.1.  Målemetode 

 Den elektromagnetiske strålingen som frambringes av en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin 

type, skal måles etter metoden beskrevet i del 6. 

3.5.2. Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter 

3.5.2.1.  Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i del 6, skal referansegrenseverdiene for stråling være 64-54 dB 

mikrovolt/m (1 600-500 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 30-75 MHz; denne grensen faller logaritmisk (lineært) for 

frekvenser over 30 MHz, og 54-65 dB mikrovolt/m (500-1 800 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 75-400 MHz; denne 

grensen øker logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz, som vist i nr. 9 i denne del. I frekvensbåndet  

400-1 000 MHz holder grenseverdien seg konstant på 65 dB mikrovolt/m (1 800 mikrovolt/m). 

3.5.2.2.  På en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin type, skal de målte verdiene uttrykt i dB mikrovolt/m 

(mikrovolt/m), være minst 2,0 dB (20 %) under referansegrenseverdiene. 

3.6.  Spesifikasjoner for smalbåndet elektromagnetisk forstyrrelse fra elektriske/elektroniske delenheter 

3.6.1.  Målemetode 

 Den elektromagnetiske strålingen som frambringes av en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin 

type, skal måles etter metoden beskrevet i del 7. 

3.6.2.  Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter 

3.6.2.1.  Dersom målingene utføres etter metoden beskrevet i del 7, skal referansegrenseverdiene for stråling være 54-44 dB 

mikrovolt/m (500-160 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 30-75 MHz; denne grensen faller logaritmisk (lineært) for 

frekvenser over 30 MHz, og 44-55 dB mikrovolt/m (160-560 mikrovolt/m) i frekvensbåndet 75-400 MHz; denne 

grensen øker logaritmisk (lineært) for frekvenser over 75 MHz som vist i nr. 10 i denne del. I frekvensbåndet  

400-1 000 MHz holder grenseverdien seg konstant på 55 dB mikrovolt/m (560 mikrovolt/m). 

3.6.2.2.  På en elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin type, skal den målte verdien uttrykt i dB mikrovolt/m 

(mikrovolt/m), være minst 2,0 dB (20 %) under referansegrenseverdiene. 

3.7.  Spesifikasjoner for elektriske/elektroniske delenheters immunitet mot elektromagnetisk stråling 

3.7.1.  Prøvingsmetode(r) 

 En elektrisk/elektronisk delenhet som er representativ for sin type, skal prøves med hensyn til immunitet mot 

elektromagnetisk stråling etter den eller de metodene som er valgt blant metodene beskrevet i del 8. 

3.7.2.  Referansegrenseverdier for elektriske/elektroniske delenheters immunitet 

3.7.2.1.  Dersom prøvinger utføres etter metodene beskrevet i del 8, skal referansenivåene for immunitetsprøving være 

48 volt/m for 150 mm stripline-prøvingsmetoden, 12 volt/m for 800 mm stripline-prøvingsmetoden, 60 volt/m for 

TEM-celleprøvingsmetoden, 48 mA for prøvingsmetoden med strømtilførsel og 24 volt/m for frifelt-prøvings-

metoden. 

3.7.2.2.  På den elektriske/elektroniske delenheten som er representativ for sin type ved en feltstyrke eller strømstyrke uttrykt i 

passende lineære enheter 25 % over referansegrenseverdien, skal den elektriske/elektroniske delenheten ikke vise 

noen funksjonssvikt som vil forårsake ytelsesforringelse som vil kunne forvirre andre trafikanter, eller forårsake noen 

forringelse av førerens direkte kontroll av et kjøretøy utstyrt med systemet, som vil kunne merkes av føreren eller 

andre trafikanter. 
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4. Unntak 

4.1.  Dersom et kjøretøy, et elektrisk/elektronisk system eller en elektrisk/elektronisk delenhet ikke omfatter en elektronisk 

oscillator med en driftsfrekvens på over 9 kHz, skal kjøretøyet, systemet eller enheten anses å være i samsvar med 

nr. 3.3.2 eller 3.6.2 i og med del 4 og 7. 

4.2.  Kjøretøyer som ikke har elektriske/elektroniske systemer eller elektriske/elektroniske delenheter som inngår i  

den direkte kontrollen av kjøretøyet, trenger ikke prøves for immunitet og skal anses å være i samsvar med nr. 3.4 og 

del 5. 

4.3.  Elektriske/elektroniske delenheter som ikke inngår i den direkte kontrollen av kjøretøyet, trenger ikke prøves for 

immunitet og skal anses å være i samsvar med nr. 3.7 og del 8. 

4.4.  Elektrostatisk utladning 

 For kjøretøyer utstyrt med dekk, kan kjøretøyets karosseri/understell anses å være en elektrisk isolert konstruksjon. 

Betydelige elektrostatiske krefter i tilknytning til kjøretøyets ytre miljø opptrer bare i det øyeblikk en person setter seg 

inn i eller går ut av kjøretøyet. Ettersom kjøretøyet står stille i disse øyeblikkene, anses ingen typegodkjennings-

prøving å være nødvendig med hensyn til elektrostatisk utladning. 

4.5.  Ledningsbårne transiente forstyrrelser 

 Siden det under normal kjøring ikke finnes noen elektriske forbindelser til kjøretøyet utenfra, genereres det ikke 

ledningsbårne transiente forstyrrelser i forbindelse med det ytre miljøet. Ansvaret for å sikre at utstyret kan tåle 

ledningsbårne transiente forstyrrelser inne i kjøretøyet, for eksempel på grunn av skiftende last og innbyrdes 

påvirkning mellom systemer, påhviler produsenten. Ingen typegodkjenningsprøving skal anses å være nødvendig for 

ledningsbårne transiente forstyrrelser. 

5. Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer med avstand mellom antenne 

og kjøretøy på 10 m 

Frekvens – megahertz – logaritme 

(Se punkt 3.2.2.1 i del 2) 

 

Grense L [dB(µV/m)], ved frekvens f (MHz) 

Båndbredde 

Kvasitopp 

Båndbredde 120 kHz 

Enkeltfrekvens 

Lineær, ved avtegnet 
dB kontra 

loggfrekvens 
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6. Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer med avstand mellom antenne 

og kjøretøy på 3 m 

Frekvens – megahertz – logaritme 

(Se punkt 3.2.2.2 i del 2) 

 
  

Grense L [dB(µV/m)], ved frekvens f (MHz) 

Båndbredde 

Kvasitopp 

Båndbredde 120 kHz 

Enkeltfrekvens 

Lineær, ved avtegnet 
dB kontra 

loggfrekvens 
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7. Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer med avstand mellom antenne 

og kjøretøy på 10 m 

Frekvens – megahertz – logaritme 

(Se nr. 3.3.2.1 i del 2)  

 
  

Grense L [dB(µV/m)], ved frekvens f (MHz) 

Båndbredde 

Topp 

Båndbredde 120 kHz 

Eksempler på 
enkeltfrekvenser 

Lineær, ved avtegnet 
dB kontra 

loggfrekvens 
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8. Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer med avstand mellom antenne 

og kjøretøy på 3 m 

Frekvens – megahertz – logaritme 

(Se nr. 3.3.2.2 i del 2)  

  

Grense L [dB(µV/m)], ved frekvens f (MHz) 

Båndbredde 

Topp 

Båndbredde 120 kHz 

Eksempler på 
enkeltfrekvenser 

Lineær, ved avtegnet 
dB kontra 

loggfrekvens 
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9. Referansegrenseverdier for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter 

Frekvens – megahertz – logaritme 

(Se nr. 3.5.2.1 i del 2)  

 

 

Grense L [dB(µV/m)], ved frekvens f (MHz) 

Båndbredde 

Kvasitopp 

Båndbredde 120 kHz 

Enkeltfrekvens 

Lineær, ved avtegnet 
dB kontra 

loggfrekvens 
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10. Referansegrenseverdier for smalbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter 

Frekvens – megahertz – logaritme 

(Se nr. 3.6.2.1 i del 2)  

 

DEL 3 

Krav som skal oppfylles av kjøretøyer: målemetode for bredbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer 

1. Generelt 

1.1.  Prøvingsmetoden beskrevet i denne del får anvendelse bare på kjøretøyer. 

1.2.  Måleapparater 

 Måleutstyret skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1-serien fra Den internasjonale spesialkomité for radiostøy 

(CISPR). 

 I denne del skal det benyttes en kvasitoppdetektor til å måle bredbåndet elektromagnetisk stråling, eller dersom det 

brukes en toppdetektor, skal det benyttes en passende korreksjonsfaktor, avhengig av tenningsfrekvensen. 

1.3.  Prøvingsmetode 

 Denne prøvingen er beregnet på måling av bredbåndet elektromagnetisk stråling fra systemer med elektrisk tenning 

og elektriske motorer (elektriske trekkmotorer, motorer i varme- eller avisingsanlegg, drivstoffpumper, vannpumper 

osv.) som er fast montert i kjøretøyet. 

 To alternative referanseantenneavstander er tillatt: 10 eller 3 m fra kjøretøyet. I hvert tilfelle får nr. 3 anvendelse. 

Grense L [dB(µV/m)], ved frekvens f (MHz) 

Båndbredde 

Topp 

Båndbredde 120 kHz 

Eksempler på 
enkeltfrekvenser 

Lineær, ved avtegnet 
dB kontra 

loggfrekvens 
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2. Resultat av prøvingen 

 Måleresultatene skal uttrykkes i dB mikrovolt/m (µV/m) i båndbredden 120 kHz. Dersom den faktiske båndbredden B 

(uttrykt i kHz) på måleapparatet avviker fra 120 kHz, skal de avleste verdiene i µV/m omregnes til båndbredden 

120 kHz ved å multiplisere med faktoren 120/B. 

3. Målested 

3.1.  Målstedet skal være et plant, åpent område fritt for elektromagnetisk reflekterende flater innenfor en sirkel med en 

radius på minst 30 m målt fra et punkt midtveis mellom kjøretøyet og antennen (se figur 1 i nr. 7). 

3.2.  Måleutstyret, målehytten eller kjøretøyet som utstyret er plassert i, kan befinnes seg på målestedet, men bare innenfor 

det tillatte området vist i figur 1 i nr. 7. 

 Det er tillatt å ha andre måleantenner innenfor prøvingsområdet, i en avstand på minst 10 m fra både den mottakende 

antennen og kjøretøyet som prøves, forutsatt at det kan godtgjøres at prøvingsresultatene ikke påvirkes av dette. 

3.3.  Det kan benyttes lukkede prøvingsanlegg dersom det kan godtgjøres at det er sammenheng mellom resultatene derfra 

og et utendørs målested. Lukkede prøvingsanlegg må ikke oppfylle andre dimensjonskrav i figur 1 i nr. 7 enn kravet 

til avstand mellom antennen og kjøretøyet og til antennens høyde. For slike anlegg må heller ikke strålingen fra 

omgivelsene kontrolleres før eller etter prøvingen som angitt i nr. 3.4. 

3.4.  Omgivelser 

 For å sikre at det ikke forekommer støy eller signaler utenfra av en styrke som er tilstrekkelig til å påvirke målingen, 

skal målinger foretas før og etter selve prøvingen. Dersom kjøretøyet er på plass når målingen fra omgivelsene finner 

sted, skal den tekniske instansen sikre at eventuell stråling fra kjøretøyet ikke påvirker målingene fra omgivelsene i 

betydelig grad, for eksempel ved å fjerne kjøretøyet fra prøvingsområdet, ta ut tenningsnøkkelen eller kople ut 

batterier. Ved begge målingene skal støyen eller signalene utenfra være minst 10 dB under referansegrenseverdiene 

fastsatt i henholdsvis nr. 3.2.2.1 eller 3.2.2.2 i del 2, bortsett fra for tilsiktede smalbåndssendinger i omgivelsene. 

4. Kjøretøyets tilstand under prøvingene 

4.1.  Motor 

 Motoren skal gå med normal driftstemperatur og girkassen skal være i fristilling. Dersom dette av praktiske grunner 

ikke er mulig, kan produsenten og prøvingsmyndighetene i fellesskap bli enige om alternative løsninger. 

 Det skal sikres at innretningen som gir egnet motorturtall under prøvingen, ikke påvirker den elektromagnetiske 

strålingen. Ved hver måling skal motorens turtall være: 

Motortype Målemetode 

Elektrisk tenning 
Kvasitopp Topp 

Motorturtall Motorturtall 

Én sylinder 2 500 o/min ± 10 % 2 500 o/min ± 10 % 

Flere sylindere 1 500 o/min ± 10 % 1 500 o/min ± 10 % 

4.2.  Prøving skal ikke foretas når det faller regn eller annen nedbør på kjøretøyet eller innen ti minutter etter at slik nedbør 

har stanset. 
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5. Antennetype, plassering og retning 

5.1.  Antennetype 

 Enhver antenne kan brukes, forutsatt at den kan kalibreres mot referanseantennen. Metoden beskrevet i CISPR-

publikasjon nr. 12, 6. utgave, vedlegg C, kan brukes til å kalibrere antennen. 

5.2.  Målehøyde og -avstand 

5.2.1.  I høyden 

5.2.1.1.  Prøving i 10 m avstand 

 Antennens fasemidtpunkt skal være 3,00 ± 0,05 m over det planet kjøretøyet står på. 

5.2.1.2.  Prøving i 3 m avstand 

 Antennens fasemidtpunkt skal være 1,80 ± 0,05 m over det planet kjøretøyet står på. 

5.2.1.3.  Ingen av antennens mottakende deler skal befinne seg mindre enn 0,25 m fra det planet kjøretøyet står på. 

5.2.2.  Måleavstand 

5.2.2.1.  Prøving i 10 m avstand 

 Den vannrette avstanden fra antennens spiss, eller fra et annet passende punkt som er bestemt under kalibreringen 

beskrevet i nr. 5.1, til kjøretøyets utvendige flate skal være 10,0 ± 0,2 m. 

5.2.2.2.  Prøving i 3 m avstand 

 Den vannrette avstanden fra antennens spiss, eller fra et annet passende punkt som er bestemt under kalibreringen 

beskrevet i nr. 5.1, til kjøretøyets utvendige flate skal være 3,00 ± 0,05 m. 

5.2.2.3.  Dersom prøvingen foretas i et lukket anlegg som er avskjermet mot elektromagnetiske radiofrekvenser, skal ingen av 

antennens mottakende deler befinne seg mindre enn 1,0 m fra noe materiale som absorberer radiofrekvenser, og ikke 

mindre enn 1,5 m fra det lukkede anleggets vegg. Det skal ikke finnes noe absorberende materiale mellom den 

mottakende antennen og kjøretøyet som prøves. 

5.3.  Antennens plassering i forhold til kjøretøyet 

 Antennen skal plasseres vekselvis på venstre og høyre side av kjøretøyet, parallelt med kjøretøyets symmetriplan i 

lengderetningen og på linje med motorens midtpunkt (se figur 1 i nr. 7), og på linje med kjøretøyets midtpunkt, som 

defineres som det punktet på kjøretøyets hovedakse som har samme avstand til forakselens og bakakselens midtpunkt. 

5.4.  Antennens retning 

 I hvert av målepunktene skal det avleses verdier med antennen i både vannrett og loddrett polarisasjon (se figur 2 i 

nr. 7). 

5.5.  Avleste verdier 

 Den høyeste av de fire målingene gjort i samsvar med nr. 5.3 og 5.4 for hver enkeltfrekvens, skal anses som 

måleresultatet for den aktuelle frekvensen. 

6. Frekvenser 

6.1.  Målinger 

 Målinger skal foretas i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz. For å kontrollere at kjøretøyet oppfyller kravene i denne 

del, skal prøvingsmyndigheten prøve opptil 13 frekvenser i området, for eksempel 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 

380, 450, 600, 750, 900 MHz. Dersom grenseverdien overskrides under prøvingen, skal det foretas undersøkelser for 

å fastslå at dette skyldes kjøretøyet og ikke bakgrunnsstøy. 
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6.1.1.  Grenseverdiene gjelder i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz. 

6.1.2.  Målingene kan gjennomføres med kvasitoppdetektor eller toppdetektor. Grenseverdiene angitt i nr. 3.2. og 3.5 i del 2 

gjelder for kvasitoppmåling. Dersom det benyttes toppmåling, legges det til 38 dB for 1 MHz båndbredde, eller det 

trekkes fra 22 dB for 1 kHz båndbredde. 

6.2.  Toleranser 

Enkeltfrekvens 

(MHz) 

Toleranse 

(MHz) 

45, 65, 90, 120, 150, 190 og 230 ± 5 

280, 380, 450, 600, 750 og 900 ± 20 

 Toleransene gjelder for de oppgitte frekvensene og har som hensikt å unngå forstyrrelser fra sendinger på eller nær de 

nominelle enkeltfrekvensene under målingen. 

7. Figurer 

Figur 1 

Prøvingsområde for traktor 

(Plant område fritt for elektromagnetisk reflekterende flater) 

 

  

30 m minsteradius 

Midtpunkt i 30 m fritt 
område midt mellom 
antenne og kjøretøy 

15 m minsteradius 

Antenne 

Tillatt område for måleutstyr (eller 
hytte eller kjøretøy) 
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Antennens plassering i forhold til traktoren 

Høyde 

Dipolantenne plassert til måling av vertikal strålingskomponent 

 

Figur 2 

Plan 

Dipolantenne plassert til måling av horisontal strålingskomponent 

 

DEL 4 

Metode for måling av smalbåndet elektromagnetisk stråling fra kjøretøyer 

1. Generelt 

1.1.  Prøvingsmetoden beskrevet i denne del får anvendelse bare på kjøretøyer. 

1.2.  Måleapparater 

 Måleutstyret skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1-serien fra Den internasjonale spesialkomité for radiostøy 

(CISPR).  
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 I dette vedlegg skal det benyttes en middelverdidetektor eller en toppdetektor til måling av smalbåndet 

elektromagnetisk stråling. 

1.3.  Prøvingsmetode 

1.3.1.  Formålet med denne prøvingen er å måle smalbåndet elektromagnetisk stråling, for eksempel fra mikroproses-

sorbaserte systemer eller en annen smalbåndskilde. 

1.3.2.  Som et første trinn skal strålingsnivået i FM-frekvensbåndet (88-108 MHz) måles ved kjøretøyets radioantenne med 

det utstyret som er angitt i nr. 1.2. Dersom nivået angitt i nr. 3.3.2.4 i del 2 ikke overskrides, skal kjøretøyet anses å 

oppfylle kravene i denne del innenfor dette frekvensbåndet, og det er ikke nødvendig å gjennomføre en fullstendig 

prøving. 

1.3.3.  To alternative antenneavstander er tillatt i den fullstendige prøvingen: 10 eller 3 m fra kjøretøyet. I begge tilfellene 

skal kravene fastsatt i nr. 3 være oppfylt. 

2. Resultat av prøvingen 

 Måleresultatene skal uttrykkes i dB mikrovolt/m (µV/m). 

3. Målested 

3.1.  Målstedet skal være et plant, åpent område fritt for elektromagnetisk reflekterende flater innenfor en sirkel med en 

radius på minst 30 m målt fra et punkt midtveis mellom kjøretøyet og antennen (se figur 1 i del 3). 

3.2.  Måleutstyret, målehytten eller kjøretøyet som utstyret er plassert i, kan befinnes seg på målestedet, men bare innenfor 

det tillatte området vist i figur 1 i del 3. 

 Det er tillatt å ha andre måleantenner innenfor prøvingsområdet, i en avstand på minst 10 m fra både den mottakende 

antennen og kjøretøyet som prøves, forutsatt at det kan godtgjøres at prøvingsresultatene ikke påvirkes av dette. 

3.3.  Det kan benyttes lukkede prøvingsanlegg dersom det kan godtgjøres at det er sammenheng mellom resultatene derfra 

og et utendørs målested. Lukkede prøvingsanlegg må ikke oppfylle andre dimensjonskrav i figur 1 i nr. 7 i del 3 enn 

kravet til avstand mellom antennen og kjøretøyet og til antennens høyde. For slike anlegg må heller ikke strålingen fra 

omgivelsene kontrolleres før eller etter prøvingen som angitt i nr. 3.4 i denne del. 

3.4.  Omgivelser 

 For å sikre at det ikke forekommer støy eller signaler utenfra av en styrke som er tilstrekkelig til å påvirke målingen, 

skal målinger fra omgivelsene foretas før og etter selve prøvingen. Den tekniske instansen skal sikre at eventuell 

stråling fra kjøretøyet ikke påvirker målingene fra omgivelsene i betydelig grad, for eksempel ved å fjerne kjøretøyet 

fra prøvingsområdet, ta ut tenningsnøkkelen eller kople ut batterier. Ved begge målingene skal støyen eller signalene 

utenfra være minst 10 dB under referansegrenseverdiene fastsatt i henholdsvis nr. 3.3.2.1 eller 3.3.2.2 i del 2, bortsett 

fra for tilsiktede smalbåndssendinger i omgivelsene. 

4. Kjøretøyets tilstand under prøvingene 

4.1.  Kjøretøyets elektroniske systemer skal være i normal drift, og kjøretøyet skal stå stille. 

4.2.  Tenningen skal være slått på. Motoren skal ikke være i drift.  
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4.3.  Måling skal ikke foretas når det faller regn eller annen nedbør på kjøretøyet, eller innen ti minutter etter at slik nedbør 

har stanset. 

5. Antennetype, plassering og retning 

5.1.  Antennetype 

 Enhver antenne kan brukes, forutsatt at den kan kalibreres mot referanseantennen. Metoden beskrevet i CISPR-

publikasjon nr. 12, 6. utgave, vedlegg C, kan brukes til å kalibrere antennen. 

5.2.  Målehøyde og -avstand 

5.2.1.  I høyden 

5.2.1.1.  Prøving i 10 m avstand 

 Antennens fasemidtpunkt skal være 3,00 ± 0,05 m over det planet kjøretøyet står på. 

5.2.1.2.  Prøving i 3 m avstand 

 Antennens fasemidtpunkt skal være 1,80 ± 0,05 m over det planet kjøretøyet står på. 

5.2.1.3.  Ingen av antennens mottakende deler skal befinne seg mindre enn 0,25 m fra det planet kjøretøyet står på. 

5.2.2.  Måleavstand 

5.2.2.1.  Prøving i 10 m avstand 

 Den vannrette avstanden fra antennens spiss eller fra et annet passende punkt som er bestemt under kalibreringen 

beskrevet i nr. 5.1, til kjøretøyets utvendige flate skal være 10,0 ± 0,2 m. 

5.2.2.2.  Prøving i 3 m avstand 

 Den vannrette avstanden fra antennens spiss eller fra et annet passende punkt som er bestemt under kalibreringen 

beskrevet i nr. 5.1, til kjøretøyets utvendige flate skal være 3,00 ± 0,05 m. 

5.2.2.3.  Dersom prøvingen foretas i et lukket anlegg som er avskjermet mot elektromagnetiske radiofrekvenser, skal ingen av 

antennens mottakende deler befinne seg mindre enn 1,0 m fra noe materiale som absorberer radiofrekvenser, og ikke 

mindre enn 1,5 m fra det lukkede anleggets vegg. Det skal ikke finnes noe absorberende materiale mellom den 

mottakende antennen og kjøretøyet som prøves. 

5.3.  Antennens plassering i forhold til kjøretøyet 

 Antennen skal plasseres vekselvis på venstre og høyre side av kjøretøyet, parallelt med kjøretøyets symmetriplan i 

lengderetningen og på linje med motorens midtpunkt (se figur 2 i nr. 7 i del 3). 

5.4.  Antennens retning 

 I hvert av målepunktene skal det avleses verdier med antennen i både vannrett og loddrett polarisasjon (se figur 2 i 

nr. 7 i del 3). 

5.5.  Avleste verdier 

 Den høyeste av de fire målingene gjort i samsvar med nr. 5.3 og 5.4 for hver enkeltfrekvens, skal anses som 

måleresultatet for den aktuelle frekvensen.  
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6. Frekvenser 

6.1.  Målinger 

 Målinger skal foretas i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz. Dette området skal deles inn i 13 frekvensbånd. I hvert 

bånd foretas måling ved én frekvens for å kontrollere at strålingen ligger innenfor pålagte grenser. For å kontrollere at 

kjøretøyet oppfyller kravene i denne del, skal prøvingsmyndigheten foreta prøving ved én slik frekvens i hvert av 

følgende 13 frekvensbånd: 

 30-50, 50-75, 75-100, 100-130, 130-165, 165-200, 200-250, 250-320, 320-400, 400-520, 520-660, 660-820, 820-

1 000 MHz. 

 Dersom grenseverdien overskrides under prøvingen, skal det foretas undersøkelser for å fastslå at dette skyldes 

kjøretøyet og ikke bakgrunnsstøy. 

DEL 5 

Metode for prøving av kjøretøyets immunitet mot elektromagnetisk stråling 

1. Generelt 

1.1.  Prøvingsmetoden beskrevet i denne del skal bare anvendes på kjøretøyer. 

1.2.  Prøvingsmetode 

 Formålet med denne prøvingen er å påvise immuniteten mot forringelse i den direkte kontrollen av kjøretøyet. 

Kjøretøyet skal utsettes for elektromagnetiske felter som beskrevet i denne del. For prøvinger med kjøretøyet utsatt 

for elektromagnetisk stråling med en frekvens på høyst 1 000 MHz, kan produsenter velge om de vil anvende denne 

del eller vedlegg 6 til UN-ECE-forordning nr. 10 som nevnt i vedlegg I. For prøvinger med kjøretøyet utsatt for 

elektromagnetisk stråling med en frekvens som overstiger 1 000 MHz, men som ikke overstiger 2 000 MHz, skal 

produsenter anvende vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 10 som nevnt i vedlegg I. Kjøretøyet skal overvåkes under 

prøvingene. 

2. Resultat av prøvingen 

 For prøvingen beskrevet i denne del skal feltstyrken uttrykkes i volt/m. 

3. Målested 

 Prøvingsanlegget skal være i stand til å frambringe feltstyrker i frekvensområdene definert i denne del. 

Prøvingsanlegget skal oppfylle juridiske krav med hensyn til stråling fra elektromagnetiske signaler. 

 Det skal sikres at kontroll- og overvåkingsutstyret ikke påvirkes av strålingsfeltene på en slik måte at prøvingene blir 

ugyldige. 

4. Kjøretøyets tilstand under prøvingene 

4.1.  Kjøretøyet skal være ulastet, med unntak av nødvendig prøvingsutstyr. 

4.1.1.  Motoren skal drive drivhjulene normalt med en konstant hastighet som tilsvarer 75 % av kjøretøyets høyeste 

hastighet, dersom det ikke foreligger noen teknisk grunner til at produsenten skal velge en annen hastighet. 

Kjøretøyets motor skal være belastet med et passende dreiemoment. Dersom det er nødvendig, kan drivakslene 

frakoples (for eksempel for kjøretøyer med mer enn to aksler), forutsatt at de ikke driver deler som sender ut 

radiostøy.  
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4.1.2.  Frontlyktene skal ha nærlyset tent. 

4.1.3.  Lyktene for venstre eller høyre retningslys skal være i funksjon. 

4.1.4.  Alle andre systemer som påvirker førerens kontroll over kjøretøyet, skal være i drift som i kjøretøyets normale 

driftstilstand. 

4.1.5.  Kjøretøyet skal ikke være elektrisk tilknyttet prøvingsområdet, og det skal ikke opprettes noen forbindelse til 

kjøretøyet fra noe utstyr, unntatt det som kreves i nr. 4.1.1 eller 4.2. Dekkenes kontakt med prøvingsområdets 

underlag skal ikke anses som en elektrisk forbindelse. 

4.2.  Dersom det finnes elektriske/elektroniske systemer som inngår i den direkte kontrollen av kjøretøyet, og som ikke 

virker under forholdene beskrevet i nr. 4.1, kan produsenten inngi en rapport eller annen tilleggsdokumentasjon til 

prøvingsmyndigheten der det godtgjøres at kjøretøyets elektriske/elektroniske system oppfyller kravene i denne 

forordning. Slik dokumentasjon skal inngå i typegodkjenningsdokumentene. 

4.3.  Ved overvåkingen av kjøretøyet skal det bare benyttes utstyr som ikke skaper forstyrrelser. Kjøretøyets utvendige del 

og kupé skal overvåkes for å avgjøre om kravene i denne del er oppfylt (for eksempel ved bruk av videokamera). 

4.4.  Kjøretøyet skal normalt vende mot en fast antenne. Dersom de elektroniske styreenhetene og tilhørende ledninger 

hovedsakelig befinner seg i kjøretøyets bakre del, skal imidlertid prøvingen normalt utføres med kjøretøyet vendt bort 

fra antennen. For lange kjøretøyer (dvs. unntatt personbiler og lette nyttekjøretøyer) som har elektroniske styreenheter 

og tilhørende ledninger hovedsakelig mot midten av kjøretøyet, kan det fastsettes et referansepunkt (se nr. 5.4) på 

kjøretøyets høyre eller venstre sideflate. Dette referansepunktet skal ligge på kjøretøyets midtpunkt i lengderetningen, 

eller på et punkt langs kjøretøyets side valgt av produsenten og vedkommende myndighet i fellesskap, etter vurdering 

av de elektroniske systemenes plassering og ledningsnettets utforming. 

 Slike prøvinger kan finne sted bare dersom kammerets fysiske utforming tillater det. Antennens plassering skal angis i 

prøvingsrapporten. 

5. Feltgeneratorens type, plassering og retning 

5.1.  Type feltgenerator 

5.1.1.  Feltgeneratortypen(e) som velges, skal gi den ønskede feltstyrken i referansepunktet (se nr. 5.4) ved de aktuelle 

frekvensene. 

5.1.2.  Feltgeneratoren(e) kan være en antenne/antenner eller en overføringslinje (TLS). 

5.1.3.  Enhver feltgenerators konstruksjon og retning skal være slik at det produserte feltet polariseres fra 20 til 1 000 MHz 

vannrett eller loddrett. 

5.2.  Målehøyde og -avstand 

5.2.1.  I høyden 

5.2.1.1.  Antennens fasemidtpunkt skal ikke være mindre enn 1,5 m over det planet kjøretøyet står på, eller ikke mindre enn 

2,0 m over det planet kjøretøyet står på dersom høyden på kjøretøyets tak overstiger 3 m. 

5.2.1.2.  Ingen av antennens strålingsdeler skal befinne seg mindre enn 0,25 m fra det planet kjøretøyet står på.  
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5.2.2.  Måleavstand 

5.2.2.1.  Tilnærmet reelle bruksvilkår oppnås best ved å plassere feltgeneratoren så langt unna kjøretøyet som praktisk mulig. 

Denne avstanden skal være mellom 1 og 5 m. 

5.2.2.2.  Dersom prøvingen foretas i et lukket anlegg, skal ingen av feltgeneratorens strålingsdeler befinne seg mindre enn 

1,0 m fra noe materiale som absorberer radiofrekvenser, og ikke mindre enn 1,5 m fra det lukkede anleggets vegg. Det 

skal ikke finnes noe absorberende materiale mellom senderantennen og kjøretøyet som prøves. 

5.3.  Antennens plassering i forhold til kjøretøyet 

5.3.1.  Feltgeneratorens strålingsdeler skal ikke være nærmere kjøretøyets utvendige karosseriflate enn 0,5 m. 

5.3.2.  Feltgeneratoren skal plasseres på kjøretøyets midtlinje (symmetriplan i lengderetningen). 

5.3.3.  Ingen del av en overføringslinje, unntatt det planet som kjøretøyet står på, skal befinne seg nærmere noen del av 

kjøretøyet enn 0,5 m. 

5.3.4.  Enhver feltgenerator som er plassert over kjøretøyet, skal befinne seg midt over kjøretøyet og i minst 75 % av 

kjøretøyets lengde. 

5.4.  Referansepunkt 

5.4.1.  Med referansepunkt menes i denne del det punktet der feltstyrken skal fastsettes, og det skal bestemmes slik: 

5.4.1.1.  minst 2 m i vannrett retning fra antennens fasemidtpunkt, eller minst 1 m i loddrett retning fra overføringslinjens 

strålingsdeler, 

5.4.1.2.  på kjøretøyets midtlinje (symmetriplan i lengderetningen), 

5.4.1.3.  i en høyde på 1,0 ± 0,05 m over det planet kjøretøyet står på, eller 2,0 ± 0,05 m dersom kjøretøyer i modellserien har 

en minste takhøyde på over 3,0 m, 

5.4.1.4.  ved stråling forfra, enten: 

– 1,0 ± 0,2 m inne i kjøretøyet, målt fra skjæringspunktet mellom frontruten og motorpanseret (se punkt C i figur 1 i 

nr. 8), eller 

– 0,2 ± 0,2 m fra midtlinjen til traktorens foraksel målt mot traktorens midtpunkt (se punkt D i figur 2 i nr. 8), 

 idet den verdien velges som plasserer referansepunktet nærmest antennen, 

5.4.1.5.  ved stråling bakfra, enten: 

– 1,0 ± 0,2 m inne i kjøretøyet, målt fra skjæringspunktet mellom frontruten og motorpanseret (se punkt C i figur 1 i 

nr. 8), eller  
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– 0,2 ± 0,2 m fra midtlinjen til traktorens bakaksel målt mot traktorens midtpunkt (se punkt D i figur 2 i nr. 8), 

 idet den verdien velges som plasserer referansepunktet nærmest antennen. 

5.5.  Dersom det velges å utsette den bakre delen av kjøretøyet for stråling, skal referansepunktet fastsettes som i nr. 5.4. 

Kjøretøyet skal da stå med fronten vendt bort fra antennen og plasseres som om det var blitt snudd 180° rundt sitt 

midtpunkt, det vil si slik at avstanden fra antennen til kjøretøyets nærmeste utvendige karosseridel forblir den samme, 

som vist i figur 3 i nr. 8. 

6. Prøvingskrav 

6.1.  Frekvensområde, varighet, polarisasjon 

 Kjøretøyet skal utsettes for elektromagnetisk stråling i frekvensområdet 20-1 000 MHz. 

6.1.1.  For å kontrollere at kjøretøyet oppfyller kravene i denne del, skal kjøretøyet prøves ved inntil 14 enkeltfrekvenser i 

dette området, for eksempel: 

 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 og 900 MHz. 

 Utstyrets reaksjonstid under prøvingen skal vurderes og prøvingens varighet skal være tilstrekkelig til at utstyret 

under prøvingen kan reagere under normale forhold. Uansett skal den ikke være under to sekunder. 

6.1.2.  Det skal benyttes én polarisasjonsmåte for hver frekvens – se nr. 5.1.3. 

6.1.3.  Alle andre prøvingsparametrer skal være som definert i denne del. 

6.1.4.  Dersom et kjøretøy ikke består prøvingen i nr. 6.1.1, skal den tekniske instansen kontrollere om svikten skjedde under 

relevante prøvingsforhold og ikke skyldes forekomst av ukontrollerte felter. 

7. Produksjon av nødvendig feltstyrke 

7.1.  Prøvingsmetodikk 

7.1.1.  Den såkalte substitusjonsmetoden skal benyttes for å opprette de nødvendige prøvingsfeltnivåene. 

7.1.2.  Kalibreringsfase 

 For hver prøvingsfrekvens skal feltgeneratoren tilføres tilstrekkelig effekt til å produsere den nødvendige feltstyrken i 

referansepunktet (som definert i nr. 5) uten at kjøretøyet er til stede i prøvingsområdet, og dette nivået for tilført 

effekt, eller en annen parameter som er direkte knyttet til den tilførte effekten som er nødvendig for å bestemme feltet, 

skal måles og resultatene registreres. Prøvingsfrekvensene skal ligge i området 20-1 000 MHz. Kalibreringen skal 

begynne ved 20 MHz og fortsette ved stadig høyere trinn som ikke er større enn 2 % av foregående frekvens, opp til 

1 000 MHz. Disse resultatene skal brukes ved typegodkjenningsprøvinger med mindre det oppstår endringer i 

innretninger eller utstyr som gjør det nødvendig å gjenta framgangsmåten. 

7.1.3.  Prøvingsfase 

 Kjøretøyet skal deretter bringes inn i prøvingsanlegget og plasseres i samsvar med kravene i nr. 5. Feltgeneratoren 

skal tilføres den nødvendige effekten definert i nr. 7.1.2, for hver frekvens definert i nr. 6.1.1. 

7.1.4.  Uansett hvilken parameter som ble valgt i nr. 7.1.2 for å bestemme feltet, skal den samme parameteren benyttes for å 

fastsette feltstyrken under prøvingen.  



Nr. 17/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

7.1.5.  Feltgeneratoren og dens innretning under prøvingen skal oppfylle de samme spesifikasjonene som ble benyttet i 

forbindelse med framgangsmåten i nr. 7.1.2. 

7.1.6.  Feltstyrkemåler 

 Det skal brukes en egnet kompakt feltstyrkemåler for å bestemme feltstyrken under substitusjonsmetodens 

kalibreringsfase. 

7.1.7.  I substitusjonsmetodens kalibreringsfase skal feltstyrkemålerens fasemidtpunkt være plassert i referansepunktet. 

7.1.8.  Dersom det benyttes en kalibrert mottakerantenne som feltstyrkemåler, skal verdiene avleses i tre innbyrdes 

ortogonale retninger og den tilsvarende isotrope verdien anses som feltstyrken. 

7.1.9.  For å ta hensyn til forskjellige kjøretøygeometrier kan det være nødvendig å fastsette en rekke antenneplasseringer 

eller referansepunkter for et gitt prøvingsanlegg. 

7.2.  Feltstyrkens utbredelse 

7.2.1.  I substitusjonsmetodens kalibreringsfase (før et kjøretøy tas inn på prøvingsområdet) skal feltstyrken i minst 80 % av 

kalibreringstrinnene være minst 50 % av den nominelle feltstyrken på følgende steder: 

a)  for alle feltgeneratorer, 0,5 ± 0,05 m på hver side av referansepunktet på en linje som går gjennom referansepunktet i 

samme høyde som referansepunktet, og vinkelrett på kjøretøyets symmetriplan i lengderetningen, 

b)  for overføringslinjer, 1,50 ± 0,05 m på en linje som går gjennom referansepunktet i samme høyde som 

referansepunktet og langs linjen til symmetriplanet i lengderetningen. 

7.3.  Kammerets resonans 

 Uten hensyn til vilkåret nevnt i nr. 7.2.1 skal prøvinger ikke gjennomføres ved kammerets resonansfrekvenser. 

7.4.  Egenskaper ved prøvingssignalet som skal genereres 

7.4.1.  Kurvens største utslag 

 Prøvingssignalets største utslag skal være det samme som for en ikke-modulert sinusbølge der effektiv-verdien i 

volt/m er som definert i nr. 3.4.2 i del 2 (se figur 3 i denne del). 

7.4.2.  Prøvingssignalets bølgeform 

 Prøvingssignalet skal være en sinusbølge med radiofrekvens, amplitudemodulert ved en sinusbølge på 1 kHz med en 

modulasjonsgrad m på 0,8 ± 0,04. 

7.4.3.  Modulasjonsgrad 

 Modulasjonsgraden m defineres slik: 

m = 
(kurvens største utslag  kurvens minste utslag) / 

(kurvens største utslag  kurvens minste utslag). 
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8. Figurer 

Figur 1 

 

Figur 2 

 

 

Referansepunktet ligger på 
ett av disse plan (jf. 5.4.1.4) 

Referansepunktet 
ligger på ett av disse 
plan (jf. 5.4.1.4) 

Punkt C 

Skjæringspunkt mellom frontrute 
og motorpanser eller punkt der 

disse delene vil være plassert på 
et ferdigoppbygd kjøretøy 

Punkt C 

Punkt D 
Bakaksel 

Punkt D 

Skjæringspunkt mellom frontrute 
og motorpanser eller punkt der 

disse delene vil være plassert på 
et ferdigoppbygd kjøretøy 
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Figur 3 

Egenskaper ved prøvingssignalet som skal genereres 

 

DEL 6 

Metode for måling av bredbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter 

1. Generelt 

1.1.  Prøvingsmetoden beskrevet i denne del kan få anvendelse på elektriske/elektroniske delenheter som siden kan monteres 

i kjøretøyer som er i samsvar med del 3. 

1.2.  Måleapparater 

 Måleutstyret skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1-serien fra Den internasjonale spesialkomité for radiostøy 

(CISPR). 

 I denne del skal det benyttes en kvasitoppdetektor til å måle bredbåndet elektromagnetisk stråling, eller dersom det 

brukes en toppdetektor, skal det benyttes en passende korreksjonsfaktor, avhengig av forstyrrelsens pulsfrekvens. 

1.3.  Prøvingsmetode 

 Formålet med denne prøvingen er å måle bredbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter. 

2. Resultat av prøvingen 

 Måleresultatene skal uttrykkes i dB mikrovolt/m (µV/m) i båndbredden 120 kHz. Dersom den faktiske båndbredden B 

(uttrykt i kHz) på måleapparatet avviker fra 120 kHz, skal de avleste verdiene i µV/m omregnes til båndbredden 

120 kHz ved å multiplisere med faktoren 120/B. 

3. Målested 

3.1.  Målestedet skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1-serien fra Den internasjonale spesialkomité for radiostøy 

(CISPR) (se nr. 7). 

3.2.  Måleutstyret, målehytten eller kjøretøyet som utstyret er plassert i, skal befinne seg utenfor grensen vist i nr. 7. 

3.3.  Det kan benyttes lukkede prøvingsanlegg dersom det kan godtgjøres at det er sammenheng mellom resultatene derfra 

og et godkjent utendørs målested. Lukkede prøvingsanlegg må ikke oppfylle andre dimensjonskrav i nr. 7 enn kravet til 

avstand mellom antennen og den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, og til antennens høyde (se figur 1 og 2 

i nr. 8).  

Ikke-modulert sinus-
bølge med en effektiv-
verdi som definert i 
nr. 6.4.2 i vedlegg 1 

Prøvingssignal 80 %, sinusbølge, amplitude-
modulert: kurvens største utslag lik kurvens 
største utslag på en ikke-modulert sinusbølge 
der effektiv-verdien er som definert i nr. 6.4.2 i 
vedlegg I 
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3.4.  Omgivelser 

 For å sikre at det ikke forekommer støy eller signaler utenfra av en styrke som er tilstrekkelig til å påvirke målingen, 

skal målinger foretas før og etter selve prøvingen. Ved begge disse målingene skal støyen eller signalene utenfra være 

minst 10 dB under referansegrenseverdiene fastsatt i nr. 3.5.2.1 i del 2, bortsett fra for tilsiktede smalbåndssendinger i 

omgivelsene. 

4. Den elektriske/elektroniske delenhetens tilstand under prøvingene 

4.1.  Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen være i normal driftstilstand. 

4.2.  Måling skal ikke foretas når det faller regn eller annen nedbør på den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, 

eller innen ti minutter etter at slik nedbør har stanset. 

4.3.  Prøvingsforberedelse 

4.3.1.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og dens ledningsnett skal plasseres på støtter 50 ± 5 mm over et 

bord av tre eller et lignende ikke-ledende materiale. Dersom en del av den elektriske/elektroniske delenheten er 

beregnet på å være elektrisk tilknyttet kjøretøyets metallkarosseri, skal imidlertid denne delen plasseres på en 

fundamentplate og være elektrisk tilknyttet denne. Fundamentplaten skal være en metallplate med en minste tykkelse 

på 0,5 mm. Fundamentplatens minste tykkelse avhenger av størrelsen på den elektriske/elektroniske delenheten under 

prøving, men skal gi mulighet for fordeling av den elektriske/elektroniske delenhetens ledningsnett og komponenter. 

Fundamentplaten skal være koplet til jord. Fundamentplaten skal befinne seg i en høyde på 1,0 ± 0,1 m over 

prøvingsanleggets underlag og være parallell med dette. 

4.3.2.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal være plassert og tilkoplet i henhold til kravene. 

Strømforsyningsledningene skal plasseres langs, og innen 100 mm fra kanten på fundamentplaten/bordet nærmest 

antennen. 

4.3.3.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal forbindes med jord i samsvar med produsentens monterings-

spesifikasjoner, og ingen ekstra jordforbindelser skal tillates. 

4.3.4.  Minsteavstanden mellom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og alle andre ledende konstruksjoner, som 

veggene i et avskjermet rom (med unntak av fundamentplaten/bordet under prøvingsobjektet), skal være 1,0 m. 

4.4.  Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen tilføres strøm fra et 5 µH / 50 Ω kunstig nett som skal 

være elektrisk tilknyttet fundamentplaten. Den elektriske tilførselsspenningen skal opprettholdes på ± 10 % av enhetens 

nominelle driftsspenning. Eventuell rippelspenning, målt ved det kunstige nettets porter, skal være mindre enn 1,5 % av 

den nominelle driftsspenningen. 

4.5.  Dersom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves består av mer enn én enhet, skal forbindelseskablene helst 

være de ledningene som er beregnet på å brukes i kjøretøyet. Dersom disse ikke er tilgjengelige, skal lengden mellom 

den elektroniske styreenheten og det kunstige nettet være 1 500 ± 75 mm. 

 Alle ledninger skal termineres så realistisk som mulig, fortrinnsvis med reelle belastninger og aktuatorer. 

 Dersom det kreves annet utstyr for normal drift av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal det 

kompenseres for dets del av den strålingen som måles. 

5. Antennetype, plassering og retning 

5.1.  Antennetype 

 Enhver lineært polarisert antenne kan brukes, forutsatt at den kan kalibreres mot referanseantennen. 
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5.2.  Målehøyde og -avstand 

5.2.1.  I høyden 

 Antennens fasemidtpunkt skal være 150 ± 10 mm over fundamentplaten. 

5.2.2.  Måleavstand 

 Den horisontale avstanden fra fasemidtpunktet, eller eventuelt antennespissen, til kanten av fundamentplaten skal være 

1,00 ± 0,05 m. Ingen del av antennen skal være nærmere fundamentplaten enn 0,5 m. 

 Antennen skal plasseres parallelt med et plan som er vinkelrett på fundamentplaten og går gjennom den kanten av 

fundamentplaten som størstedelen av ledningene ligger langs. 

5.2.3.  Dersom prøvingen foretas i et lukket anlegg som er avskjermet mot elektromagnetiske radiofrekvenser, skal ingen av 

antennens mottakende deler befinne seg mindre enn 0,5 m fra noe materiale som absorberer radiofrekvenser, og ikke 

mindre enn 1,5 m fra det lukkede anleggets vegg. Det skal ikke finnes noe absorberende materiale mellom den 

mottakende antennen og den elektriske/elektroniske delenheten som prøves. 

5.3.  Antennens retning og polarisasjon 

 Ved målepunktet skal det avleses verdier med antennen i både loddrett og vannrett polarisasjon. 

5.4.  Avleste verdier 

 Den høyeste av de to avleste måleverdiene (i samsvar med nr. 5.3) for hver enkeltfrekvens skal anses som 

måleresultatet for den aktuelle frekvensen. 

6. Frekvenser 

6.1.  Målinger 

 Målinger skal foretas i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz. En elektrisk/elektronisk delenhet anses for å overholde de 

fastsatte grenseverdiene i hele frekvensområdet med høy grad av sannsynlighet dersom den overholder de fastsatte 

grenseverdiene ved følgende 13 frekvenser: 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 og 900 MHz 

 Dersom referansegrenseverdien overskrides under prøvingen, skal det foretas undersøkelser for å fastslå at dette 

skyldes den elektriske/elektroniske delenheten og ikke bakgrunnsstøy. 

6.1.1.  Grenseverdiene gjelder i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz. 

6.1.2.  Målingene kan gjennomføres med kvasitoppdetektor eller toppdetektor. Grenseverdiene angitt i nr. 3.2. og 3.5 i del 2 

gjelder for kvasitoppmåling. Dersom det benyttes toppmåling, legges det til 38 dB for 1 MHz båndbredde eller det 

trekkes fra 22 dB for 1 kHz båndbredde. 

6.2.  Toleranser 

Enkeltfrekvens 

(MHz) 

Toleranse 

(MHz) 

45, 65, 90, 120, 150, 190 og 230 ± 5 

280, 380, 450, 600, 750 og 900 ± 20 

 Toleransene gjelder for de oppgitte frekvensene og har som hensikt å unngå forstyrrelser fra sendinger på eller nær de 

nominelle enkeltfrekvensene under målingen.  
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7. Avgrensning av prøvingsområdet for elektriske/elektroniske delenheter 

Plant, åpent område fritt for elektromagnetisk reflekterende flater 

  

15 m minsteradius 

Antenne 

Prøve på fundament-
plate 1 m 
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8. Elektromagnetisk stråling ved prøving 

Figur 1 

Elektromagnetisk stråling fra en elektrisk/elektronisk delenhet – prøvingsoppstilling (sett ovenfra) 

 

Figur 2 

Elektromagnetisk stråling fra en elektrisk/elektronisk delenhet – loddrett snitt sett fra siden gjennom 

prøvingsbenkens plan 

  

 

minst 1 500 

Til antennens akse eller 
nærmeste element av 
logperiodisk akse: 

– Prøvingsbenk med 
fundamentplate 
tilknyttet vegg  

Prøvingsledninger  
1 500 = 75 mm lang og 
50 ± 5 mm over 
fundamentplaten 

Strømforsyning til 
objekt under prøving 

Gjennomføring 

Alle dimensjoner i 
millimeter 

Koplingsboks 
inkludert kunstig nett 

minst 500 
minst 500 

Skjermet 
kabinett 

Dobbeltskjermet 
koaksialkabel 

Gjennomføring 

Målingsmottaker 

Tilpasningsenhet for 
antenne (om 
nødvendig) nær 
antenne 

Nærmeste strålingsdeler minst 500 mm fra kanten av 
fundamentplaten 

Antenne 

Plan som omfatter 
ledningenes 
referansepunkt 

Referansepunkt 

Alle dimensjoner i millimeter 

minst 1 500 

minst 500 

minst 250 
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DEL 7 

Metode for måling av smalbåndet elektromagnetisk stråling fra elektriske/elektroniske delenheter 

1. Generelt 

1.1.  Prøvingsmetoden beskrevet i denne del kan få anvendelse på elektriske/elektroniske delenheter. 

1.2.  Måleapparater 

 Måleutstyret skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1-serien fra Den internasjonale spesialkomité for radiostøy 

(CISPR). 

 I denne del skal det benyttes en middelverdidetektor eller en toppdetektor til måling av smalbåndet elektromagnetisk 

stråling. 

1.3.  Prøvingsmetode 

1.3.1.  Formålet med denne prøvingen er å måle smalbåndet elektromagnetisk stråling som kan komme fra mikroprosessor-

baserte systemer. 

1.3.2.  Innledningsvis (de første to-tre minuttene) kan det etter at en polarisasjon av antennen er valgt, foretas gjennomsøking 

av frekvensområdet bestemt i nr. 6.1, ved bruk av en frekvensspektrumanalysator for å påvise frekvenser med 

maksimal stråling. Dette kan være til hjelp ved valg av de frekvensene som prøvingene foretas ved (se nr. 6). 

2. Resultat av prøvingen 

 Måleresultatene skal uttrykkes i dB mikrovolt/m (µV/m). 

3. Målested 

3.1.  Målestedet skal oppfylle kravene i publikasjon nr. 16-1-serien fra Den internasjonale spesialkomité for radiostøy 

(CISPR) (se nr. 7 i del 6). 

3.2.  Måleutstyret, målehytten eller kjøretøyet som utstyret er plassert i, skal befinne seg utenfor grensen vist i nr. 7 i del 6. 

3.3.  Det kan benyttes lukkede prøvingsanlegg dersom det kan godtgjøres at det er sammenheng mellom resultatene derfra 

og et utendørs målested. Lukkede prøvingsanlegg må ikke oppfylle andre dimensjonskrav i nr. 7 i del 6 enn kravet til 

avstand mellom antennen og den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, og til antennens høyde (se figur 1 og 2 

i nr. 8 i del 6). 

3.4.  Omgivelser 

 For å sikre at det ikke forekommer støy eller signaler utenfra av en styrke som er tilstrekkelig til å påvirke målingen, 

skal målinger foretas før og etter selve prøvingen. Ved begge disse målingene skal støyen eller signalene utenfra være 

minst 10 dB under referansegrenseverdiene fastsatt i nr. 3.6.2.1 i del 2, bortsett fra for tilsiktede smalbåndssendinger i 

omgivelsene. 

4. Den elektriske/elektroniske delenhetens tilstand under prøvingene 

4.1.  Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen være i normal driftstilstand. 

4.2.  Måling skal ikke foretas når det faller regn eller annen nedbør på den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, 

eller innen ti minutter etter at regn eller annen nedbør har stanset.  
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4.3.  Prøvingsforberedelse 

4.3.1.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og dens ledningsnett skal plasseres på støtter 50 ± 5 mm over et 

bord av tre eller et lignende ikke-ledende materiale. Dersom en del av den elektriske/elektroniske delenheten er 

beregnet på å være elektrisk tilknyttet kjøretøyets metallkarosseri, skal imidlertid denne delen plasseres på en 

fundamentplate og være elektrisk tilknyttet denne. 

 Fundamentplaten skal være en metallplate med en minste tykkelse på 0,5 mm. Fundamentplatens minste tykkelse 

avhenger av størrelsen på den elektriske/elektroniske delenheten under prøving, men skal gi mulighet for fordeling av 

den elektriske/elektroniske delenhetens ledningsnett og komponenter. Fundamentplaten skal være koplet til jord. 

Fundamentplaten skal befinne seg i en høyde på 1,0 ± 0,1 m over prøvingsanleggets underlag og være parallell med 

dette. 

4.3.2.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal være plassert og tilkoplet i henhold til kravene. Strømforsynings-

ledningene skal plasseres langs, og innen 100 mm fra kanten på fundamentplaten/bordet nærmest antennen. 

4.3.3.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal forbindes med jord i samsvar med produsentens 

monteringsspesifikasjoner, og ingen ekstra jordforbindelser skal tillates. 

4.3.4.  Minsteavstanden mellom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og alle andre ledende konstruksjoner, som 

veggene i et avskjermet rom (med unntak av fundamentplaten/bordet under prøvingsobjektet), skal være 1,0 m. 

4.4.  Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen tilføres strøm fra et 5 µH / 50 Ω kunstig nett som skal 

være elektrisk tilknyttet fundamentplaten. Den elektriske tilførselsspenningen skal opprettholdes på ± 10 % av enhetens 

nominelle driftsspenning. Eventuell rippelspenning, målt ved det kunstige nettets porter, skal være mindre enn 1,5 % av 

den nominelle driftsspenningen. 

4.5.  Dersom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves består av mer enn én enhet, skal forbindelseskablene helst 

være de ledningene som er beregnet på å brukes i kjøretøyet. Dersom disse ikke er tilgjengelige, skal lengden mellom 

den elektroniske styreenheten og det kunstige nettet være 1 500 ± 75 mm. Alle kabler i sløyfen skal termineres så 

realistisk som mulig og fortrinnsvis med reelle belastninger og aktuatorer. Dersom det kreves annet utstyr for normal 

drift av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal det kompenseres for dets del av den strålingen som 

måles. 

5. Antennetype, plassering og retning 

5.1.  Antennetype 

 Enhver lineært polarisert antenne kan brukes, forutsatt at den kan kalibreres mot referanseantennen. 

5.2.  Målehøyde og -avstand 

5.2.1.  I høyden 

 Antennens fasemidtpunkt skal være 150 ± 10 mm over fundamentplaten. 

5.2.2.  Måleavstand 

 Den horisontale avstanden fra fasemidtpunktet, eller eventuelt antennespissen, til kanten av fundamentplaten skal være 

1,00 ± 0,05 m. Ingen del av antennen skal være nærmere fundamentplaten enn 0,5 m. 

 Antennen skal plasseres parallelt med et plan som er vinkelrett på fundamentplaten og går gjennom den kanten av 

fundamentplaten som størstedelen av ledningene ligger langs. 

5.2.3.  Dersom prøvingen foretas i et lukket anlegg som er avskjermet mot elektromagnetiske radiofrekvenser, skal ingen av 

antennens mottakende deler befinne seg mindre enn 0,5 m fra noe materiale som absorberer radiofrekvenser, og ikke 

mindre enn 1,5 m fra det lukkede anleggets vegg. Det må ikke finnes noe absorberende materiale mellom den 

mottakende antennen og den elektriske/elektroniske delenheten som prøves.  
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5.3.  Antennens retning og polarisasjon 

 Ved målepunktet skal det avleses verdier med antennen i både loddrett og vannrett polarisasjon. 

5.4.  Avleste verdier 

 Den høyeste av de to avleste måleverdiene (i samsvar med nr. 5.3) for hver enkeltfrekvens skal anses som 

måleresultatet for den aktuelle frekvensen. 

6. Frekvenser 

6.1.  Målinger 

 Målinger skal foretas i hele frekvensområdet 30-1 000 MHz. Dette området skal deles inn i 13 frekvensbånd. I hvert 

bånd foretas måling ved én frekvens for å kontrollere at strålingen ligger innenfor pålagte grenser. For å kontrollere at 

den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, oppfyller kravene i denne del, skal prøvingsmyndigheten foreta 

prøving ved én slik frekvens i hvert av disse 13 frekvensbåndene: 

 30-50, 50-75, 75-100, 100-130, 130-165, 165-200, 200-250, 250-320, 320-400, 400-520, 520-660, 660-820, 820-

1 000 MHz. 

 Dersom referansegrenseverdien overskrides under prøvingen, skal det foretas undersøkelser for å fastslå at dette 

skyldes den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, og ikke bakgrunnsstøy. 

6.2.  Dersom det under første fase, som kan være foretatt etter metoden beskrevet i nr. 1.3, konstateres at den smalbåndede 

elektromagnetiske strålingen for et bånd som er angitt i nr. 6.1, ligger minst 10 dB under referansegrenseverdien, skal 

den elektriske/elektroniske delenheten anses å oppfylle kravene fastsatt i denne del med hensyn til det aktuelle 

frekvensbåndet. 

DEL 8 

Metode(r) for prøving av elektriske/elektroniske delenheters immunitet mot elektromagnetisk stråling 

1. Generelt 

1.1.  Prøvingsmetoden(e) beskrevet i denne del, kan få anvendelse på elektriske/elektroniske delenheter. 

1.2.  Prøvingsmetoder 

1.2.1.  Elektriske/elektroniske delenheter kan etter produsentens valg oppfylle de kravene som hvilken som helst 

kombinasjon av prøvingsmetodene omhandlet nedenfor fastsetter, forutsatt at hele frekvensområdet angitt i nr. 5.1, 

er omfattet. 

– Stripline-prøving: se nr. 11 

– Prøving med strømtilførsel: se nr. 12 

– TEM-celleprøving: se nr. 13 

– Prøving i fritt felt: se nr. 14 

1.2.2.  Grunnet stråling fra elektromagnetiske felter under disse prøvingene skal all prøving foretas i et avskjermet område, 

som TEM-cellen. 

2. Resultat av prøvingen 

 For prøvingene beskrevet i denne del skal feltstyrken uttrykkes i volt/m og tilført strøm i milliampere.  
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3. Målested 

3.1.  Prøvingsanlegget skal være i stand til å frambringe det nødvendige prøvingssignalet i frekvensområdene definert i 

denne del. Prøvingsanlegget skal oppfylle juridiske krav med hensyn til stråling fra elektromagnetiske signaler. 

3.2.  Måleutstyret skal plasseres utenfor kammeret. 

4. Den elektriske/elektroniske delenhetens tilstand under prøvingene 

4.1.  Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen være i normal driftstilstand. Den skal plasseres som 

angitt i denne del, med mindre individuelle prøvingsmetoder krever en annen plassering. 

4.2.  Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen tilføres strøm fra et 5 µH / 50 Ω kunstig nett som skal 

være elektrisk tilknyttet jord. Den elektriske tilførselsspenningen skal opprettholdes på ± 10 % av enhetens 

nominelle driftsspenning. Eventuell rippelspenning, målt ved det kunstige nettets porter, skal være mindre enn 1,5 % 

av den nominelle driftsspenningen. 

4.3.  Alt annet utstyr som kreves for driften av den elektriske/elektroniske delenheten under prøvingen, skal være på plass 

under kalibreringen. Avstanden mellom annet utstyr og referansepunktet skal under kalibreringen være minst 1 m. 

4.4.  For å sikre at det oppnås reproduserbare resultater når prøvinger og målinger gjentas, skal signalgeneratorutstyret og 

dets utførelse overholde de samme spesifikasjonene som ved den tilsvarende kalibreringsfasen (nr. 7.2, 7.3.2.3, 8.4, 

9.2 og 10.2). 

4.5.  Dersom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves består av mer enn én enhet, skal forbindelseskablene 

helst være de ledningene som er beregnet på å brukes i kjøretøyet. Dersom disse ikke er tilgjengelige, skal lengden 

mellom den elektroniske styreenheten og det kunstige nettet være 1 500 ± 75 mm. Alle kabler i sløyfen skal 

termineres så realistisk som mulig og fortrinnsvis med reelle belastninger og aktuatorer. 

5. Frekvensområde og prøvingenes varighet 

5.1.  Målinger skal foretas i frekvensområdet 20-1 000 MHz. 

5.2.  For å kontrollere at den eller de elektriske/elektroniske delenhetene oppfyller kravene i denne del, skal prøvingene 

foretas ved inntil 14 enkeltfrekvenser i dette området, for eksempel: 

 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 og 900 MHz. 

 Utstyrets reaksjonstid under prøvingen skal vurderes og prøvingens varighet skal være tilstrekkelig til at utstyret 

under prøvingen kan reagere under normale forhold. Uansett skal den ikke være under to sekunder. 

6. Egenskaper ved prøvingssignalet som skal genereres 

6.1.  Kurvens største utslag 

 Prøvingssignalets største utslag skal være det samme som for en ikke-modulert sinusbølge der effektiv-verdien er 

som definert i nr. 3.4.2 i del 2 (se figur 3 i nr. 8 i del 5). 

6.2.  Prøvingssignalets bølgeform 

 Prøvingssignalet skal være en sinusbølge med radiofrekvens, amplitudemodulert ved en sinusbølge på 1 kHz med en 

modulasjonsgrad m på 0,8 ± 0,04.  
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6.3.  Modulasjonsgrad 

 Modulasjonsgraden m defineres slik: 

m = 
(kurvens største utslag  kurvens minste utslag) / 

(kurvens største utslag  kurvens minste utslag) 

7. Stripline-prøving 

7.1.  Prøvingsmetode 

 Denne prøvingsmetoden består i at ledningsnettet som forbinder delene i en elektrisk/elektronisk delenhet med 

hverandre, utsettes for felter med en bestemt styrke. 

7.2.  Måling av feltstyrken i stripline-kretsen 

 Ved hver enkelt ønsket prøvingsfrekvens skal stripline-kretsen tilføres tilstrekkelig effekt til å produsere den 

nødvendige feltstyrken i prøvingsområdet uten den elektriske/elektroniske delenheten, og dette nivået for tilført 

effekt, eller en annen parameter som er direkte knyttet til den tilførte effekten som er nødvendig for å bestemme 

feltet, skal måles og resultatene registreres. Disse resultatene skal brukes ved typegodkjenningsprøvinger med 

mindre det oppstår endringer i innretninger eller utstyr som gjør det nødvendig å gjenta framgangsmåten. Under 

denne prosessen skal feltsondens hode befinne seg under den aktive lederen, sentrert i langsgående, tverrgående og 

loddrett retning. Huset med sondens elektroniske deler skal befinne seg så langt fra stripline-lengdeaksen som 

mulig. 

7.3.  Montering av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves 

7.3.1.  150 mm stripline-prøving 

 Prøvingsmetoden gir mulighet for dannelsen av homogene felter mellom en aktiv leder (stripline-impedans 50 Ω) og 

en fundamentplate (den ledende overflaten til prøvingsbordet), der en del av ledningen kan føres inn. Den eller de 

elektroniske styreenhetene til den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal plasseres på fundamentplaten, 

men utenfor striplinen med en av sine kanter parallelt med striplinens aktive leder. Den skal være 200 ± 10 mm fra 

en linje på fundamentplaten som går rett under kanten på den aktive lederen. 

 Avstanden mellom den aktive lederens kanter og enhver ytre enhet som benyttes til måling, skal være minst 

200 mm. 

 Den elektriske/elektroniske delenhetens ledningsdel skal være plassert vannrett mellom den aktive lederen og 

fundamentplaten (se figur 1 og 2 i nr. 11). 

7.3.1.1.  Minstelengden for ledningsnettet, som også skal omfatte strømforsyningsledningen til den elektroniske styreenheten 

og være plassert under striplinen, skal være 1,5 m med mindre ledningsnettet i kjøretøyet er kortere enn 1,5 m. I 

dette tilfellet skal ledningsnettets lengde tilsvare den lengste av ledningene i kjøretøyet. Eventuelle avgreininger skal 

plasseres vinkelrett på striplinens lengdeakse. 

7.3.1.2.  Alternativt skal ledningsnettets fulle lengde, herunder lengden på den lengste av eventuelle avgreininger, være 

1,5 m. 

7.3.2.  800 mm stripline-prøving 

7.3.2.1.  Prøvingsmetode 

 Striplinen består av to parallelle metallplater med en avstand på 800 mm. Utstyret som prøves, plasseres sentralt 

mellom platene og utsettes for et elektromagnetisk felt (se figur 3 og 4 i nr. 11). 

 Denne metoden kan anvendes til prøving av komplette elektroniske anlegg, herunder følere, aktuatorer, styreenheter 

samt ledningsnett. Den er egnet til utstyr med et størstemål som er mindre enn én tredel av avstanden mellom 

platene.  
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7.3.2.2.  Plassering av striplinen 

 Striplinen skal anbringes i et avskjermet rom (for å hindre stråling utover) og plasseres i en avstand av 2 m fra 

vegger og eventuelle metalloverflater for å hindre elektromagnetisk refleksjon. Det kan benyttes materiale som 

absorberer radiostråling for å dempe slik refleksjon. Striplinen skal være plassert på ikke-ledende støtter minst 0,4 m 

over underlaget. 

7.3.2.3.  Kalibrering av striplinen 

 Det skal plasseres en feltmålesonde innenfor den midtre tredel i langsgående, loddrett og tverrgående retning av 

rommet mellom de parallelle platene uten anlegget som skal prøves. Det tilhørende måleutstyret skal plasseres på 

utsiden av det avskjermede rommet. 

 Ved hver enkelt ønsket prøvingsfrekvens skal stripline-kretsen tilføres tilstrekkelig effekt til å produsere den 

nødvendige feltstyrken ved antennen. Dette nivået for tilført effekt, eller en annen parameter direkte knyttet til den 

tilførte effekten som er nødvendig for å bestemme feltet, skal brukes ved typegodkjenningsprøvinger, med mindre 

det oppstår endringer i innretninger eller utstyr som gjør det nødvendig å gjenta framgangsmåten. 

7.3.2.4.  Montering av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves 

 Hovedstyreenheten skal plasseres innenfor midtre tredel i langsgående, loddrett og tverrgående retning av rommet 

mellom de parallelle platene. Den skal hvile på en støtte laget av ikke-ledende materiale. 

7.3.2.5.  Hovedledninger og tilknyttede føler-/aktuatorledninger 

 Hovedledninger og eventuelle føler-/aktuatorledninger skal gå loddrett fra styreenheten til toppen av 

fundamentplaten (dette bidrar til å gi best mulig forbindelse med det elektromagnetiske feltet). Deretter skal de følge 

undersiden av platen til en av de frie kantene, der de skal runde kanten og følge oversiden av fundamentplaten til 

tilkoplingene for striplinens strømforsyning. Ledningene skal deretter strekkes til det tilhørende utstyret, som skal 

være plassert i et område utenfor det elektromagnetiske feltets påvirkning, for eksempel på det avskjermede 

rommets underlag, 1 m fra striplinen i dennes lengdeakse. 

8. Prøving av elektrisk/elektronisk delenhets immunitet i fritt felt 

8.1.  Prøvingsmetode 

 Denne prøvingsmetoden gjør det mulig å prøve kjøretøyets elektriske/elektroniske anlegg ved å utsette en 

elektrisk/elektronisk delenhet for elektromagnetisk stråling fra en antenne. 

8.2.  Beskrivelse av prøvingsbenken 

 Prøvingen skal gjennomføres på et prøvingsbord i et halvveis ekkofritt rom. 

8.2.1.  Fundamentplate 

8.2.1.1.  For prøving av immunitet i fritt felt skal den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og dens ledningsnett 

plasseres på støtter 50 ± 5 mm over et bord av tre eller et lignende ikke-ledende materiale. Dersom en del av den 

elektriske/elektroniske delenheten er beregnet på å være elektrisk tilknyttet kjøretøyets metallkarosseri, skal imidlertid 

denne delen plasseres på en fundamentplate og være elektrisk tilknyttet denne. Fundamentplaten skal være en 

metallplate med en minste tykkelse på 0,5 mm. Fundamentplatens minste tykkelse avhenger av størrelsen på den 

elektriske/elektroniske delenheten under prøving, men skal gi mulighet for fordeling av den elektriske/elektroniske 

delenhetens ledningsnett og komponenter. Fundamentplaten skal være koplet til jord. Fundamentplaten skal befinne seg 

i en høyde på 1,0 ± 0,1 m over prøvingsanleggets underlag og være parallell med dette. 

8.2.1.2.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal være plassert og tilkoplet i henhold til kravene. 

Strømforsyningsledningene skal plasseres langs, og innen 100 mm fra kanten på fundamentplaten/bordet nærmest 

antennen.  
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8.2.1.3.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, skal forbindes med jord i samsvar med produsentens 

monteringsspesifikasjoner, og ingen ekstra jordforbindelser skal tillates. 

8.2.1.4.  Minsteavstanden mellom den elektriske/elektroniske delenheten som prøves og alle andre ledende konstruksjoner, 

som veggene i et avskjermet rom (med unntak av fundamentplaten/bordet under prøvingsobjektet), skal være 1,0 m. 

8.2.1.5.  Dimensjonen på enhver fundamentplate skal være minst 2,25 kvadratmeter og den minste siden minst 750 mm. 

Fundamentplaten skal være tilknyttet kammeret med jordingsledninger slik at likestrømmotstanden ikke overstiger 

2,5 milliohm. 

8.2.2.  Montering av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves 

 For større utstyr montert på et metallprøvingsstativ skal stativet anses som en del av fundamentplaten i forbindelse 

med prøvingen og være tilsvarende elektrisk tilknyttet. Prøveeksemplarets framsider skal plasseres minst 200 mm 

fra kanten av fundamentplaten. Alle ledere og ledninger skal befinne seg minst 100 mm fra kanten av 

fundamentplaten, og avstanden til denne (fra det laveste punktet i ledningsnettet) skal være 50 ± 5 mm over 

fundamentplaten. Den elektriske/elektroniske delenheten skal under prøvingen tilføres strøm fra et 5 µH / 50 Ω 

kunstig nett. 

8.3.  Feltgeneratorens type, plassering og retning 

8.3.1.  Type feltgenerator 

8.3.1.1.  Feltgeneratortypen(e) som velges, skal gi den ønskede feltstyrken i referansepunktet (se nr. 8.3.4) ved de aktuelle 

frekvensene. 

8.3.1.2.  Feltgeneratoren(e) kan bestå av én eller flere antenner eller være en plateantenne. 

8.3.1.3.  Enhver feltgenerators konstruksjon og retning skal være slik at det produserte feltet polariseres fra 20 til 1 000 MHz 

vannrett eller loddrett. 

8.3.2.  Målehøyde og -avstand 

8.3.2.1.  I høyden 

 Antennens fasemidtpunkt skal være 150 ± 10 mm over fundamentplaten den elektriske/elektroniske delenheten som 

prøves, står på. Ingen av antennens strålingsdeler skal befinne seg nærmere prøvingsanleggets underlag enn 250 

mm. 

8.3.2.2.  Måleavstand 

8.3.2.2.1. Tilnærmet reelle bruksvilkår oppnås best ved å plassere feltgeneratoren så langt unna den elektriske/elektroniske 

delenheten som praktisk mulig. Denne avstanden skal være mellom 1 og 5 m. 

8.3.2.2.2. Dersom prøvingen foretas i et lukket anlegg, skal ingen av feltgeneratorens strålingsdeler befinne seg mindre enn 

0,5 m fra noe materiale som absorberer radiofrekvenser, og ikke mindre enn 1,5 m fra anleggets vegg. Det skal ikke 

finnes noe absorberende materiale mellom senderantennen og den elektriske/elektroniske delenheten som prøves. 

8.3.3.  Antennens plassering i forhold til den elektriske/elektroniske delenheten 

8.3.3.1.  Feltgeneratorens strålingsdeler skal ikke være nærmere kanten av fundamentplaten enn 0,5 m. 

8.3.3.2.  Feltgeneratorens fasemidtpunkt skal befinne seg på et plan som 

a)  er vinkelrett på fundamentplaten,  
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b)  skjærer fundamentplatens kant utfor midten av ledningsnettets hoveddel, og 

c)  er vinkelrett på fundamentplatens kant og hoveddelen av ledningsnettet. 

Feltgeneratoren skal plasseres parallelt med dette planet (se figur 8 og 9 i nr. 14). 

8.3.3.3.  Alle feltgeneratorer som er plassert over fundamentplaten eller den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, 

skal dekke hele delenheten som prøves. 

8.3.4.  Referansepunkt 

 Med referansepunkt menes i denne del det punktet der feltstyrken skal fastsettes, og det skal bestemmes slik: 

8.3.4.1.  minst 1 m i vannrett retning fra antennens fasemidtpunkt, eller minst 1 m i loddrett retning fra plateantennens 

strålingsdeler, 

8.3.4.2.  på et plan som 

a)  er vinkelrett på fundamentplaten, 

b)  er vinkelrett på den kanten av fundamentplaten som hoveddelen av ledningsnettet ligger langs, 

c)  skjærer fundamentplatens kant utfor midten av ledningsnettets hoveddel, og som 

d)  faller sammen med midtpunktet til hoveddelen av de ledningene som ligger langs den av fundamentplatens 

kanter som er nærmest antennen, 

8.3.4.3.  150 ± 10 mm over fundamentplaten. 

8.4.  Produksjon av nødvendig feltstyrke: prøvingsmetode 

8.4.1.  Den såkalte substitusjonsmetoden skal benyttes for å opprette de nødvendige prøvingsfeltnivåene. 

8.4.2.  Substitusjonsmetoden 

 Ved hver enkelt prøvingsfrekvens skal feltgeneratoren tilføres effekt tilstrekkelig til å produsere den nødvendige 

feltstyrken ved referansepunktet (som definert i nr. 8.3.4) i prøvingsområdet uten den elektriske/elektroniske 

delenheten, og dette nivået for tilført effekt eller en annen parameter som er direkte knyttet til bestemmelse av 

feltstyrken, skal måles og resultatene registreres. Disse resultatene skal brukes ved typegodkjenningsprøvinger med 

mindre det oppstår endringer i innretninger eller utstyr som gjør det nødvendig å gjenta framgangsmåten. 

8.4.3.  Avstanden mellom annet utstyr og referansepunktet skal under kalibreringen være minst 1 m. 

8.4.4.  Feltstyrkemåler 

 Det skal brukes en egnet kompakt feltstyrkemåler for å bestemme feltstyrken under substitusjonsmetodens 

kalibreringsfase. 

8.4.5.  Feltstyrkemålerens fasemidtpunkt skal befinne seg i referansepunktet. 

8.4.6.  Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, som kan omfatte en ekstra fundamentplate, skal deretter bringes 

inn i prøvingsanlegget og plasseres i samsvar med nr. 8.3. Dersom det brukes en ytterligere fundamentplate, skal 

den befinne seg høyst 5 mm fra benkens fundamentplate og være elektrisk tilknyttet denne. Feltgeneratoren skal 

tilføres den nødvendige effekten definert i nr. 8.4.2, for hver frekvens definert i nr. 5. 
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8.4.7.  Uansett hvilken parameter som ble valgt i nr. 8.4.2 for å bestemme feltet, skal den samme parameteren benyttes for 

å bestemme feltstyrken under prøvingen. 

8.5.  Feltstyrkens utbredelse 

8.5.1.  Under substitusjonsmetodens kalibreringsfase (før en elektrisk/elektronisk delenhet som skal prøves, tas inn i 

prøvingsområdet), skal feltstyrken ikke være under 50 % av den nominelle feltstyrken 0,5 ± 0,05 m til hver side for 

referansepunktet på en linje som er parallell med kanten på fundamentplaten nærmest antennen, og som går 

gjennom referansepunktet. 

9. TEM-celleprøving 

9.1.  Prøvingsmetode 

 TEM-cellen (TEM = Transverse Electromagnetic Mode) skaper homogene felter mellom den indre lederen 

(skilleveggen) og huset (fundamentplaten). Den brukes til prøving av elektriske/elektroniske delenheter (se figur 6 i 

nr. 13). 

9.2.  Feltstyrkemåling i en TEM-celle 

9.2.1.  Det elektriske feltet i TEM-cellen skal bestemmes ved bruk av følgende ligning: 

 

E = elektrisk felt (V/m) 

P = strøm som tilføres cellen (W) 

Z = cellens impedans (50 Ω) 

d = avstanden (i meter) mellom øverste vegg og skilleveggen. 

9.2.2.  Alternativt skal en egnet feltstyrkeføler plasseres i øvre halvdel av TEM-cellen. I nevnte del av TEM-cellen har den 

eller de elektroniske styreenhetene liten påvirkning på prøvingsfeltet. Feltstyrkefølerens utgangssignal skal 

bestemme feltstyrken. 

9.3.  TEM-cellens dimensjoner 

 For å opprettholde et homogent felt i TEM-cellen og oppnå repeterbare måleresultater skal prøvingsobjektet ikke 

være større enn en tredel av cellens innvendige høyde. 

 Anbefalte dimensjoner for TEM-cellen er gitt i nr. 13, figur 7. 

9.4.  Ledninger for strømforsyning, signaler og styring 

 TEM-cellen skal festes til en plate med en koaksial bøssing og forbindes med kortest mulig ledninger til en 

pluggforbindelse med tilstrekkelig antall pinner. Strømtilførsels- og signalledningene fra pluggforbindelsen i 

celleveggen skal være direkte forbundet med prøvingsobjektet. 

 De eksterne delene som følere, strømforsynings- og styreelementer kan tilknyttes: 

a)  en avskjermet ytre enhet, 

b)  et kjøretøy i nærheten av TEM-cellen, eller 

c)  direkte til den avskjermede koplingstavlen. 

 Det skal benyttes avskjermede kabler til å knytte TEM-cellen til den ytre enheten eller kjøretøyet dersom 

kjøretøyet eller den ytre enheten ikke er plassert i det samme eller tilstøtende avskjermede rommet.  
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10. Prøving med strømtilførsel 

10.1.  Prøvingsmetode 

 Dette er en immunitetsprøvingsmetode som utføres ved å indusere strøm direkte inn i ledningsnettet ved hjelp av en 

strømtilførselssonde. Tilførselssonden består av en koplingstang som den elektriske/elektroniske delenhetens kabler 

passerer gjennom. Immunitetsprøving kan deretter foretas ved å variere frekvensen for de induserte signalene. 

 Den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, kan monteres på en fundamentplate som i nr. 8.2.1, eller i et 

kjøretøy i samsvar med kjøretøyets konstruksjonsspesifikasjon. 

10.2.  Kalibrering av strømtilførselstangen før prøvingen foretas 

 Strømtilførselstangen skal monteres i en kalibreringsjigg. Mens hele prøvingsfrekvensområdet gjennomsøkes, skal 

den effekten som er nødvendig for å oppnå strømstyrken angitt i nr. 3.7.2.1, overvåkes. På denne måten kalibreres 

før prøvingen tilført strøm mot indusert strømstyrke, og samme effekt kan dermed tilføres strømtilførselstangen når 

den er tilknyttet den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, via kablene brukt under kalibreringen. Det bør 

bemerkes at det er den strømmen som tilføres strømtilførselstangen, som er den tilførte effekten. 

10.3.  Montering av den elektriske/elektroniske delenheten som prøves 

 For en elektrisk/elektronisk delenhet som er montert på en fundamentplate i henhold til nr. 8.2.1, skal alle ledninger 

termineres med realistiske belastninger og aktuatorer. For elektriske/elektroniske delenheter montert på både 

fundamentplate og i kjøretøy, skal strømtilførselstangen etter tur plasseres omkring hver enkelt tilførselsledning i en 

avstand på 150 ± 10 mm fra hver enkelt kopling til elektroniske styreenheter, instrumentmoduler eller aktive følere 

på den elektriske/elektroniske delenheten som prøves, som vist i nr. 12. 

10.4.  Ledninger for strømforsyning, signaler og styring 

 For en elektrisk/elektronisk delenhet som prøves, som er montert på en fundamentplate i samsvar med nr. 8.2.1, skal 

den elektroniske hovedstyreenheten tilknyttes via kabelgruppe til et kunstig nett. Kabelen skal løpe parallelt med og 

minst 200 mm fra kanten av fundamentplaten. Denne kabelen skal inneholde strømtilførselsledningen som benyttes 

til å knytte kjøretøyets batteri til denne elektroniske styreenheten og en eventuell strømreturledning dersom en slik 

benyttes i kjøretøyet. 

 Avstanden fra den elektroniske styreenheten til det kunstige nettet skal enten være 1,0 ± 0,1 m eller lik lengden av 

den kabelgruppen som benyttes i kjøretøyet mellom den elektroniske styreenheten og batteriet, dersom denne er 

kjent, avhengig av hvilken som er kortest. Dersom det benyttes en kjøretøykabelgruppe, skal dens avgreininger føres 

langs fundamentplaten, men vinkelrett bort fra dens kant. I andre tilfeller skal spredningspunktet til den 

elektriske/elektroniske delenhetens andre ledninger være det kunstige nettet. 

11. Stripline-prøving og dimensjoner 

Figur 1 

150 mm stripline-prøving 
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 Alle dimensjoner i millimeter 

1 = Avskjermet rom 

2 = Ledningsbunt 

3 = Prøvingsobjekt 

4 = Avslutningsmotstand 

5 = Frekvensgenerator 

6/7 = Alternativt batteri 

8 = Strømforsyning 

9 = Filter 

10 = Ytre enhet 

11 = Filter 

12 = Ytre videoenhet 

13 = Optoelektronisk konverterer 

14 = Optiske ledninger 

15 = Ikke-strålesikker ytre enhet 

16 = Lineær eller strålesikker ytre enhet 

17 = Optoelektronisk konverterer 

18 = Isolerende bunnplate 

19 = Videokamera 

Figur 2 

150 mm stripline-prøving 

 

 Alle dimensjoner i millimeter 

L = 2 500 mm 

S = 800 mm 

W = 740 mm 

h = 150 mm 
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1 = Prøvingsobjekt 

2 = Ledningsbunt 

3 = Ytre enhet 

4 = Avslutningsmotstand 

5 = Isolerende bunnplate 

Figur 3 

800 mm stripline-prøving 

 

Koblingsmonitor, 
N-type 

Tilførselskopling, 
N-type 

Messingbrakett 

Messingbrakett 

Messingbrakett 

Detaljer i striplinens strømforsyning 

Detaljer i striplinens strømforsyning 

Messingbrakett 
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1 = Fundamentplate 

2 = Hovedledninger og føler-/aktuatorledninger 

3 = Treramme 

4 = Tilførselsplate 

5 = Isolasjon 

6 = Prøvingsobjekt 

Figur 4 

800 mm stripline-dimensjoner 

 Sett fra siden 

 

 Sett ovenfra 

 

 Alle dimensjoner i millimeter  

Jord 

Tillatt arbeidsområde 

Tillatt arbeidsområde 

Isolasjonsstøtte 
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12. Eksempel på BCI-prøvingsoppstilling 

Figur 5 

 

1 = Innretning som prøves 

2 = RF-målesonde (valgfri) 

3 = RF-tilførselssonde 

4 = Kunstig nett 

5 = Filter for avskjermet rom 

6 = Strømkilde 

7 = Grensesnitt for innretning som prøves: stimulerings- og overvåkingsutstyr 

8 = Signalgenerator 

9 = Bredbåndsforsterker 

10 = RF 50 Ω retningskopler 

11 = RF-strømmåler eller tilsvarende 

12 = Spektrumanalysator eller tilsvarende (valgfri) 
  

Alle dimensjoner i millimeter 

Fundamentplate 

Avskjermet kabinett 
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13. TEM-celleprøving 

Figur 6 

TEM-celleprøving 

 

1 = Ytre leder, avskjerming 

2 = Indre leder (skillevegg) 

3 = Isolasjon 

4 = Inngang 

5 = Isolasjon 

6 = Dør 

7 = Forbindelsespluggpanel 

8 = Strømforsyning til prøvingsobjekt 

9 = 50 Ω avslutningsmotstand 

10 = Isolasjon 

11 = Prøvingsobjekt (største høyde: én tredel av avstanden mellom cellens bunn og skilleveggen) 
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Figur 7 

TEM-celledimensjoner – typiske TEM-celledimensjoner 

 

 

 Tabellen nedenfor viser de dimensjonene som er nødvendige for konstruksjon av en celle med angitte øvre 

frekvensgrenser: 

Øvre frekvens 

(MHz) 

Cellens formfaktor 

W: b 

Cellens formfaktor 

L/W 

Plateavstand 

b (cm) 

Skillevegg 

S (cm) 

200 1,69 0,66 56 70 

200 1,00 1,00 60 50 

  

Vertikalt snitt 

Atkomstdør 

Ikke-ledende støtter 

TEM-celledimensjoner 

Horisontalt snitt ved skillevegg 

Tillatt arbeidsområde: 
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14. Prøving av elektrisk/elektronisk delenhets immunitet i fritt felt 

Figur 8 

Prøvingsoppstilling (sett ovenfra) 

 

Figur 9 

Loddrett snitt sett fra siden gjennom prøvingsbenkens plan 

 

DEL 9 

Produsenter kan velge enten å anvende kravene i del 2-8 eller kravene i UN-ECE-reglement nr. 10 som nevnt i vedlegg I eller 

kravene i ISO 14982: 1998. 

 _____  

minst 1 500 

Til antennens akse eller 
nærmeste element av 
logperiodisk antenne: 

Prøvingsbenk med 
fundamentplate 
tilknyttet vegg 

Prøvingsledninger  
1 500 = 75 mm lang og 
50 ± 5 mm over 

fundamentplaten 

Strømforsyning til 
objekt under 
prøving 

Gjennomføring 

Alle dimensjoner i 
millimeter 

Koplingsboks 
inkludert kunstig 
nett 

minst 500 
minst 500 

Skjermet 
kabinett 

Dobbeltskjermet 
koaksialkabel 

Gjennomføring 

Målingsmottaker 

Tilpasningsenhet for 
antenne (om 
nødvendig) nær 
antenne 

Nærmeste strålingsdeler minst 500 mm fra kanten av 
fundamentplaten 

Antenne 

Plan som omfatter 
ledningenes 
referansepunkt 

Referansepunkt 

Alle dimensjoner i mm 

minst 1 500 

minst 500 

minst 250 
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VEDLEGG XVI 

Krav til signalhorn 

1.  Signalhornet skal gis typegodkjenning av komponent i samsvar med kravene til kjøretøyer i gruppe N i UN-ECE-

reglement nr. 28 som nevnt i vedlegg I. 

2. Signalhornets egenskaper når det er montert på traktoren 

2.1.  Lydprøving 

 Når en traktor er typegodkjent, skal egenskapene til signalhornet montert i denne traktortypen, prøves på følgende 

måte: 

2.1.1.  Lydtrykknivået på hornet når det er montert i traktoren, skal måles i et punkt sju meter foran traktoren på en så åpen og 

plan plass som mulig. Traktorens motor skal ikke være i gang. Effektiv spenning skal være som fastsatt i nr. 6.2.3 i 

UN-ECE-reglement nr. 28 som nevnt i vedlegg I. 

2.1.2.  Målingene skal gjøres med veiekurve «A» i IEC-standarden (Den internasjonale elektrotekniske standardiserings-

organisasjon). 

2.1.3.  Høyeste lydtrykknivå skal bestemmes i en høyde på mellom 0,5 og 1,5 meter over bakken. 

2.1.4.  Høyeste lydtrykknivå skal være minst 93 dB(A) og høyst 112 dB(A). 

 _____  
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VEDLEGG XVII 

Krav til varmeanlegg 

1. Krav til alle kjøretøyer i gruppe T og C, der slike anlegg er montert 

1.1.  Traktorer med lukkede førerhus skal være utstyrt med et varmeanlegg som samsvarer med dette vedlegg. 

 Traktorer med lukket førerhus kan være utstyrt med klimaanlegg, og dersom slike anlegg er montert, skal de samsvare 

med dette vedlegg. 

1.2.  Varmeanlegget skal i kombinasjon med ventilasjonen i det lukkede førerhuset kunne avise og avdugge frontruten. 

 Varme- og kjøleanlegg skal prøves i samsvar med ISO 14269-2:1997, henholdsvis nr. 8 og 9. Prøvingsrapporter skal tas 

med i opplysningsdokumentet. 

1.3.  Produsenten kan velge enten å oppfylle kravene til varmeanlegg fastsatt i dette vedlegg eller kravene til kjøretøyer i 

gruppe N fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 122 som nevnt i vedlegg I. 

 _____  
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VEDLEGG XVIII 

Krav til sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk 

1. Krav til alle kjøretøyer i gruppe T og C 

 Produsenter kan velge å anvende enten dette nr. eller nr. 2. 

1.1.  Start og stopp av motoren 

1.1.1.  Det skal finnes en innretning som hindrer at motoren starter utilsiktet eller uautorisert. Eksempler på slike innretninger 

kan være, men er ikke begrenset til 

– en tennings- eller startbryter med en nøkkel som kan fjernes, 

– et låsbart førerhus, 

– et låsbart deksel over tennings- eller startbryteren, 

– en sikkerhetslås for tenning eller start (f.eks. aktivert med nøkkelkort), 

– en låsbar batteriskillebryter. 

2. Krav til alle kjøretøyer i gruppe T og C i henhold til UN-ECE-reglementer eller internasjonale standarder 

2.1.  Alle relevante krav i UN-ECE-forordning nr. 62, som nevnt i vedlegg I, for anvendelse på kjøretøyer med styre. 

2.2.  For kjøretøyer som ikke er utstyrt med styre, skal produsenten anvende alle relevante krav fastsatt for kjøretøyer i 

gruppe N2 i nr. 2 og 5, unntatt nr. 5.6, 6.2 og 6.3, i UN-ECE-reglement nr. 18, som nevnt i vedlegg I til denne 

forordning, eller kravene i egnede standard om programmerbare elektroniske innretninger for å hindre uautorisert bruk, 

dersom slike standarder finnes fra 1. januar 2018. 

3. Krav til alle kjøretøyer i gruppe S og utskiftbart trukket utstyr som hører inn under gruppe R når største 

teknisk tillatte totalmasse i forhold til egenvekt er lik eller større enn 3,0 

 Det skal monteres minst én innretning på et kjøretøy i gruppe S eller utskiftbart trukket utstyr som hører inn under 

gruppe R når største teknisk tillatte totalmasse i forhold til egenvekt er lik eller større enn 3,0, for å hindre utilsiktet 

eller uautorisert bruk av slike kjøretøyer. 

 Slike innretninger kan bestå av følgende: 

– et låsbart deksel over koplingsinnretningen, 

– en kjede og en hengelås gjennom ringen på koplingsinnretningen, 

– en hjulklemme, 

– en hengelås i et hull i området rundt parkeringsbremsen. 

 Bruksanvisningen skal inneholde informasjon om bruk av innretningene som er montert på kjøretøyet. 

 _____  
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VEDLEGG XIX 

Krav til kjennemerke 

1. Form og mål på plasseringssted for bakre kjennemerke 

 Plasseringsstedet skal bestå av en flat eller tilnærmet flat rektangulær flate med følgende minstemål: 

 enten 

bredde: 520 mm 

høyde: 120 mm 

eller 

bredde: 255 mm 

høyde: 165 mm. 

2. Plasseringssted og montering av kjennemerke 

 Plasseringsstedet skal være slik at etter korrekt montering, skal kjennemerket ha følgende egenskaper: 

2.1.  Kjennemerkets plassering i forhold til kjøretøyets bredde 

 Kjennemerkets midtpunkt skal ikke plasseres til høyre for kjøretøyets symmetriplan. Kjennemerkets venstre kant skal 

ikke plasseres til venstre for vertikalplanet som er parallelt med kjøretøyets symmetriplan, og som berører kjøretøyet 

der det er bredest. 

2.2.  Kjennemerkets plassering i forhold til kjøretøyets langsgående symmetriplan 

 Kjennemerket skal stå vinkelrett eller tilnærmet vinkelrett på kjøretøyets langsgående symmetriplan. 

2.3.  Kjennemerkets plassering i forhold til vertikalplanet 

 Kjennemerket skal være vertikalt med en toleranse på 5°. Dersom formen på kjøretøyet krever det, kan det imidlertid 

ha en vertikal helling 

2.3.1.  på høyst 30° når overflaten med registreringsnummer vender oppover, forutsatt at kjennemerkets øvre kant ikke er 

plassert mer enn 1,2 meter over bakken, 

2.3.2.  på høyst 15° når overflaten med registreringsnummer vender nedover, forutsatt at kjennemerkets øvre kant er plassert 

mer enn 1,2 meter over bakken. 

2.4.  Kjennemerkets høyde over bakken 

 Avstanden mellom bakken og kjennemerkets nedre kant skal ikke være mindre enn 0,3 meter, og avstanden mellom 

bakken og kjennemerkets øvre kant skal ikke være større enn 4 meter. 

2.5.  Bestemmelse av kjennemerkets avstand til bakken 

 Avstandene oppgitt i nr. 2.3 og 2.4, skal måles på ulastet kjøretøy. 
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2.6.  Geometrisk synlighet: 

2.6.1.  Kjennemerket skal være synlig i hele området innenfor følgende fire plan: 

– to vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel til venstre og høyre for 

kjennemerket på 30° med kjøretøyets midtplan i lengderetningen, 

– et plan som berører kjennemerkets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15° med horisontalplanet, 

– et horisontalplan som går gjennom kjennemerkets nedre kant. 

2.6.2.  Det skal ikke finnes noe konstruksjonselement, heller ikke helt gjennomsiktig, på området beskrevet ovenfor. 

 _____  
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VEDLEGG XX 

Krav til lovfestede kjennemerker og merkinger 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «lovfestet kjennemerke» platen som produsenten skal montere på hvert kjøretøy som er produsert i samsvar med godkjent 

type som fastsatt i artikkel 34 i forordning (EU) nr. 167/2013, og som er merket i samsvar med dette vedlegg, 

1.2. «lovfestet merking» all obligatorisk merking sammen med typegodkjenningsmerkingen fastsatt i artikkel 34 i forordning 

(EU) nr. 167/2013, som ifølge dette vedlegg skal festes til kjøretøyer, komponenter eller separate tekniske enheter når de 

er produsert i samsvar med godkjent type, eller med henblikk på identifisering under typegodkjenningsprosessen. 

2. Generelt 

2.1.  Alle jordbruks- og skogbrukskjøretøyer skal være utstyrt med kjennemerke og preginger beskrevet i avsnittene nedenfor. 

Kjennemerket og pregingene påfestes enten av produsenten eller dennes representant. 

2.2.  Alle komponenter eller separate tekniske enheter som samsvarer med en type som er godkjent i henhold til denne 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal være merket som EU-typegodkjent som beskrevet i nr. 6 eller merket i samsvar med 

artikkel 34 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013 fastsatt i henholdsvis artikkel 68 bokstav h) eller artikkel 34 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. 167/2013. 

3. Lovfestet kjennemerke 

3.1.  Et lovfestet kjennemerke som er utformet som fastsatt i artikkel 34 nr. 3 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal festes godt 

på et tydelig og tilgjengelig sted på en del som normalt ikke skiftes ut ved normal bruk, regelmessig vedlikehold eller 

reparasjon (f.eks. grunnet ulykkesskade). På en måte som er lett leselig og ikke kan slettes, skal det vise informasjonen 

som er angitt i modellen for EU-typegodkjenningsmerket fastsatt i artikkel 34 nr. 3 eller artikkel 68 bokstav h i forordning 

(EU) nr. 167/2013. 

3.2.  Produsenten kan påføre tilleggsopplysninger under eller ved siden av de foreskrevne pregingene, utenfor et tydelig 

avmerket rektangel som inneholder bare de opplysningene som er foreskrevet i artikkel 34 nr. 1 og 3 i forordning (EU) 

nr. 167/2013. 

4. Kjøretøyets identifikasjonsnummer 

 Kjøretøyets identifikasjonsnummer er en fast kombinasjon av unike tegn som produsenten tildeler et bestemt kjøretøy. 

Formålet er å sikre at hvert enkelt kjøretøy, særlig med hensyn til type, i et tidsrom på 30 år entydig skal kunne 

identifiseres med bistand fra produsenten, uten at tilleggsopplysninger er nødvendig. 

 Identifikasjonsnummeret skal oppfylle følgende krav: 

4.1.  Kjøretøyets identifikasjonsnummer skal være påført det lovfestede kjennemerket samt understellet, rammen eller en 

liknende kjøretøydel når kjøretøyet forlater produksjonslinjen. 

4.2.  Det skal så vidt mulig kunne skrives på én enkelt linje. 

4.3.  Det skal være merket på understellet eller lignende deler foran på kjøretøyets høyre side. 

4.4.  Det skal hamres, stanses, etses eller lasergraveres direkte på en lett tilgjengelig del, fortrinnsvis på kjøretøyets fremre 

høyre side, på en måte som gjør at det ikke kan ødelegges, endres eller fjernes. 
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5. Tegn 

 Tegnene som skal brukes til merkingen i nr. 3 og 4, er angitt i modellen for EU-typegodkjenningsmerket fastsatt i artikkel 

68 bokstav h i forordning (EU) nr. 167/2013. 

6. Krav til merking av kjøretøyer, deler og separate tekniske enheter 

 Hver separate tekniske enhet eller komponent som samsvarer med en type som er EU-typegodkjent som separat teknisk 

enhet eller komponent i samsvar med kapittel V i forordning (EU) nr. 167/2013, skal være merket som EU-typegodkjent 

som separat teknisk enhet eller komponent i henhold til artikkel 34 nr. 2 og 3 i forordning (EU) nr. 167/2013. Merkingene 

skal plasseres på et sted som er synlig på kjøretøyet uten at noen deler må fjernes ved hjelp av verktøy, og de skal festes 

på en holdbar måte (f.eks. stemplet, etset, lasergravert, selvødeleggende selvklebende etikett). 

 _____  
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VEDLEGG XXI 

Krav til dimensjoner og tilhengermasse 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «kjøretøylengde» 

– lengden på kjøretøyet målt mellom vertikalplanene som står vinkelrett på kjøretøyets lengdeakse gjennom 

traktorens ytterpunkter, unntatt: 

– alle speil, 

– alle starthåndtak, 

– alle lykter for markeringslys foran, på siden og bak. 

1.2. «kjøretøybredde» 

– bredden på kjøretøyet målt mellom vertikalplanene parallelt med kjøretøyets lengdeakse gjennom ytterpunktene, 

unntatt 

– alle speil, 

– alle lykter for retningslys, 

– alle lykter for markeringslys foran, på siden og bak, samt lykter for parkeringslys, 

– alle deler som kan skyves inn, for eksempel løftbare stigbrett og bøyelige skvettlapper. 

1.3. «kjøretøyhøyde» den vertikale avstanden mellom bakken og det punktet på kjøretøyet som har størst avstand fra 

bakken, utenom antennen. Når denne høyden skal bestemmes, skal kjøretøyet være utstyrt med nye dekk med største 

rulleradius, uttrykt som hastighets-/radiusindeks, angitt av produsenten. 

1.4. «tillatt trekkbar masse» den massen som en traktortype kan trekke, 

1.5. «teknisk tillatt trekkbar masse» 

a)  trekkbar masse uten bremsing, 

b)  trekkbar masse med påløpsbremsing, 

c)  trekkbar masse med hydraulisk eller pneumatisk bremsing. 

 Krav 

 Kjøretøyer skal ikke overstige dimensjonene og massene som er fastsatt nedenfor: 

2. Dimensjoner 

 Målingene som skal brukes for å kontrollere disse dimensjonene, skal utføres slik: 

– med kjøretøyets masse i driftsferdig stand, 

– på et plant, horisontalt underlag, 
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– med kjøretøyet i ro og eventuelt med motoren slått av, 

– med nye dekk med normalt trykk anbefalt av produsenten, 

– eventuelt med dører og vinduer lukket, 

– eventuelt med rattet innstilt for kjøring i rett linje framover, 

– uten avtakbare jordbruks- eller skogbruksredskaper som er festet til kjøretøyet og kan tas av uten bruk av 

spesialverktøy. 

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

2.1.1.  lengde: 12 m, 

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

2.1.3.  høyde: 4 m. 

2.2.  Største mål for kjøretøyer i gruppe S er som følger: 

2.2.1.  lengde: 12 m; 

2.2.2.  bredde: 3 m (uten å ta hensyn til dekkets utbuling ved kontaktpunktet med underlaget), 

2.2.3.  høyde: 4 m. 

3. Tillatt trekkbar masse 

3.1.  Tillatt trekkbar masse kan for eksempel bestå av én eller flere tilhengere som trekkes, eller jordbruks- eller skogbruks-

redskaper. Det skilles mellom den teknisk tillatte trekkbare massen oppgitt av produsenten, og den tillatte trekkbare 

massen fastsatt i nr. 3.2. 

3.2.  Den tillatte trekkbare massen skal ikke overstige: 

3.2.1.  den tekniske tillatte trekkbare massen oppgitt av produsenten av traktoren, med hensyn til kravene som er satt til 

traktoren i vedlegg XXXIV; 

3.2.2.  den trekkbare massen til mekaniske kopling(er) i henhold til typegodkjenning(er) av komponent(er) i samsvar med 

denne forordning. 

 _____  
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VEDLEGG XXII 

Krav til største tillatte totalmasse 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

 Definisjonene for «tilhenger med drag» og «tilhenger med stivt drag» i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av 

artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og nr. 4 i forordning (EU) 167/2013, gjelder for denne forordning. 

1.1. «største teknisk tillatte totalmasse» et kjøretøys største totalmasse beregnet på grunnlag av dets konstruksjons-

egenskaper og utforming uavhengig av dekkenes eller beltenes belastningskapasitet, 

1.2. «største teknisk tillatte masse per aksel» den massen som tilsvarer største tillatte statiske vertikale belastning som 

overføres til bakken av hjulene på akselen, på grunnlag av akselens og kjøretøyets konstruksjonsegenskaper og den 

beregnede ytelsen, uavhengig av dekkenes eller beltenes belastningskapasitet. 

2. Krav 

2.1.  Største teknisk tillatte totalmasse oppgitt av produsenten skal godkjennes av typegodkjenningsmyndigheten som største 

tillatte totalmasse forutsatt at 

2.1.1.  resultatene fra prøvinger foretatt av nevnte myndighet, særlig når det gjelder bremsing og styring, er tilfredsstillende, 

2.1.2.  største teknisk tillatte totalmasse og største teknisk tillatte masse per aksel, avhengig av kjøretøygruppe, ikke overstiger 

verdiene angitt i tabell 1. 

Tabell 1 

Største tillatte totalmasse og største tillatte masse per aksel per kjøretøygruppe 

Kjøretøygruppe Antall aksler 
Største tillatte  

totalmasse (t) 

Største tillatte masse per aksel 

Drivaksel (t) 
Aksel som ikke er 

drivaksel (t) 

T1, T2, T4.1, T4.2 2 18 (med last) 11,5 10 

3 24 (med last) 11,5 (d) 10 (d) 

T1 4 eller mer 32 (med last) (c) 11,5 (d) 10 (d) 

T3 2 eller 3 0,6 (uten last) (a) (a) 

T4.3 2, 3 eller 4 10 (med last) (a) (a) 

C Ikke relevant 32 Ikke relevant Ikke relevant 

R 1 Ikke relevant 11,5 10 

2 18 (med last) 11,5 (b) 

3 24 (med last) 11,5 (b) 

4 eller mer 32 (med last) 11,5 (b) 
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Kjøretøygruppe Antall aksler 
Største tillatte  

totalmasse (t) 

Største tillatte masse per aksel 

Drivaksel (t) 
Aksel som ikke er 

drivaksel (t) 

S 1 Ikke relevant 11,5 10 

2 18 (med last) 11,5 (b) 

3 24 (med last) 11,5 (b) 

4 eller mer 32 (med last) 11,5 (b) 

(a) Det er ikke nødvendig å fastsette tillatte aksellaster for kjøretøygruppe T3 og T4.3 da deres største tillatte totalmasse og/eller 

egenvekt er begrenset per definisjon. 

(b) Den tilsvarende verdi for største tillatte totalmasse for akselen er summen av aksellastene i vedlegg I nr. 3.1-3.3 til rådsdirektiv 

96/53/EF (rådsdirektiv 96/53/EF av 25. juli 1996 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i nasjonal og internasjonal trafikk 

og største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet (EFT L 235 av 17.9.1996, s. 59). 

(c) Dersom drivakselen er utstyrt med tvillinghjul og luftfjæring eller fjæring som innen Den europeiske union anses for å være 

likeverdig som definert i vedlegg II til direktiv 96/53/EF, eller der hver drivaksel er utstyrt med to tvillingdekk og største vekt for 

hver aksel ikke overstiger 9,5 t. 

(d) Tilsvarende verdi for summen av største tillatte totalvekt per aksel er summen av akselvektene i vedlegg I nr. 3.5 til direktiv 

96/53/EF. 

2.2.  Den massen som hjulene på styreakselen påfører veien, skal ikke være mindre enn 20 % av traktorens egenmasse, 

uansett hvor mye last traktoren har. 

2.3.  Summen av største teknisk tillatte masse per aksel. 

2.3.1.  Summen av største tillatte masse per aksel for kjøretøyer i gruppe T og C og gruppe R og S, som ikke utgjør noen 

betydelig statisk vertikal belastning på traktoren (tilhenger med stag), skal være lik eller høyere enn kjøretøyets største 

tillatte totalvekt. 

2.3.2.  Største tillatte masse for kjøretøy i gruppe R og S som utgjør en betydelig vertikal belastning på traktoren (tilhenger 

med stivt stag), skal være summen av største tillatte masse per aksel og skal anvendes ved typegodkjenning. 

 _____  
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VEDLEGG XXIII 

Krav til ballastmasse 

Dersom en traktor må utstyres med ballast for å oppfylle de andre kravene til EU-typegodkjenning, skal denne ballasten være 

levert av produsenten av traktoren, være beregnet på å monteres på traktoren, og være påsatt produsentens firmamerke og en 

erklæring om ballastens masse i kg med en nøyaktighet på ± 5 %. Frontballast som er konstruert for hyppig av- og påmontering, 

skal ha en sikkerhetsavstand på minst 25 mm ved håndtakene. Ballast skal være festet slik at den ikke utilsiktet kan løsne (for 

eksempel om traktoren skulle velte). 

 _____  
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VEDLEGG XXIV 

Krav til sikkerhet i elektriske systemer 

1. Krav til alle kjøretøyer i gruppe T, C, R og S utstyrt med elektriske anlegg 

1.1.  Elektrisk utstyr 

1.1.1.  Elektriske kabler skal være beskyttet dersom de kan komme i slipende kontakt med overflater, og de skal være 

bestandige mot, eller beskyttet mot, kontakt med smøremidler eller drivstoff. Elektriske kabler skal plasseres slik at 

ingen del kommer i kontakt med eksosanlegget, bevegelige deler eller skarpe kanter. 

1.1.2.  Sikringer eller andre verneinnretninger mot overbelastning skal monteres i alle elektriske kretser unntatt kretser med 

høy strømstyrke, som startmotorkretsen og gnisttenningssystemet med høy spenning. Den elektriske fordelingen av 

disse innretningene mellom kretser skal hindre at alle systemer som varsler brukeren, kan slås av samtidig. 

2. Krav til sikring mot statisk elektrisitet 

 Krav til sikring mot statisk elektrisitet er kravene fastsatt i nr. 3 i vedlegg XXV. 

3.  Helelektriske kjøretøyer i gruppe T2, T3, C2 eller C3 bør så langt det er mulig samsvare med kravene i vedlegg IV i 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014(1). 

 _____  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 3/2014 av 24. oktober 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 168/2013 med hensyn til sikkerhetskrav til kjøretøyfunksjonalitet for godkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls 

motorsykler (EUT L 7 av 10.1.2014 s. 1). 
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VEDLEGG XXV 

Krav til drivstofftanker 

1.  Dette vedlegg får anvendelse på tanker konstruert for å inneholde flytende drivstoff som hovedsakelig brukes til framdrift 

av kjøretøyet. 

 Drivstofftanker skal være laget slik at de er korrosjonsbestandige. De skal bestå de tetthetsprøvingene som utføres av 

produsenten, ved et trykk som tilsvarer det dobbelte av driftstrykket, men som ikke under noen omstendighet er under 

0,3 bar. Overtrykk eller trykk som overskrider driftstrykket, skal reguleres automatisk ved hjelp av passende innretninger 

(luftventiler, sikkerhetsventiler osv.). Luftventilene skal være utformet slik at de forebygger brannfare. Drivstoffet skal ikke 

kunne slippe ut gjennom lokket på drivstofftanken eller gjennom de innretningene som skal regulere overtrykk, selv om 

tanken er veltet helt rundt; det kan godtas at drivstoffet drypper ut. 

2.  Drivstofftanker skal være montert slik at de er beskyttet mot virkningene av støt foran eller bak på traktoren; det skal ikke 

være framskutte deler, skarpe kanter eller lignende i nærheten av drivstofftankene. 

 Drivstoffledninger og påfyllingsåpning skal være montert utenfor førerhuset. 

3. Krav til sikring av drivstofftanker mot statisk elektrisitet 

 Drivstofftanken og tilbehørsdelene skal være konstruert og montert i kjøretøyet på en slik måte at brann- eller 

eksplosjonsfare grunnet statisk elektrisitet unngås. 

 Det skal om nødvendig treffes tiltak for avledning. 

 Produsenten skal dokumentere overfor den tekniske myndigheten hvilke tiltak som sikrer at disse kravene oppfylles. 

 _____  



Nr. 17/446 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

VEDLEGG XXVI 

Krav til vern bak 

1. Generelt 

 Kjøretøyer i gruppe R som omfattes av denne forordning, skal konstrueres slik at de gir effektivt vern mot 

underkjøring bakfra av kjøretøyer i gruppe M1 og N1(1). De skal samsvare med kravene i nr. 2 og 3, skal gis et 

typegodkjenningsdokument som fastsatt i artikkel 68 bokstav c) i forordning (EU) nr. 167/2013, og EU-

typegodkjenningsmerket skal festes til dem som fastsatt i artikkel 68 bokstav h) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

2. Krav 

2.1.  Kjøretøyer i gruppe Ra og Rb skal konstrueres og/eller utstyres slik at de over hele bredden gir effektivt vern mot 

underkjøring bakfra av kjøretøyer i gruppe M1 og N1. 

2.1.1.  Kjøretøyet skal prøves under følgende vilkår: 

– Det skal stå på en plan, flat, fast og glatt overflate. 

– Forhjulene skal være rettet framover. 

– Dekkene skal ha det trykket som er anbefalt av kjøretøyprodusenten. 

– Kjøretøyet kan, dersom det er nødvendig for å oppnå de foreskrevne prøvingskrefter, sikres ved en valgfri 

metode angitt av kjøretøyprodusenten. 

 Dersom kjøretøyet er utstyrt med hydropneumatisk, hydraulisk eller pneumatisk fjæring eller en innretning for 

automatisk nivåregulering etter belastning, skal det prøves med fjæringen eller innretningen i den normalstilling som 

er angitt av produsenten. 

2.2.  Ethvert kjøretøy i gruppe R1a, R1b, R2a eller R2b skal oppfylle vilkårene fastsatt i nr. 2.1 

– dersom det oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 2.3, eller 

– dersom bakkeklaringen på bakre del av kjøretøyet i ulastet stand ikke overstiger 55 cm over en bredde som ikke 

er mer enn 10 cm kortere enn bakakselen på hver side (uten hensyn til dekkets utbuling ved kontakten med 

bakken). 

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

 Dette kravet skal minst oppfylles på en linje som er høyst 45 cm fra kjøretøyets bakerste punkt. 

2.3.  Ethvert kjøretøy i gruppe R3a, R3b, R4a eller R4b skal oppfylle vilkårene fastsatt i nr. 2.1, forutsatt at 

– kjøretøyet er utstyrt med et særlig underkjøringshinder bak i samsvar med kravene i nr. 2.4, eller 

– kjøretøyets bakre del er konstruert og/eller utstyrt slik at delene i kraft av sin form og sine egenskaper kan anses 

for å erstatte underkjøringshinderet bak. Komponenter med funksjoner som til sammen oppfyller kravene fastsatt 

i nr. 2.4, anses for å utgjøre et underkjøringshinder bak.  

  

(1) Som definert i vedlegg II del A til direktiv 2007/46/EF. 
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2.4.  En innretning for vern mot underkjøring bakfra, heretter kalt «innretning», består generelt sett av en tverrbjelke og 

forbindelseskomponenter koplet til understellets rammebjelker eller det som erstatter disse. 

2.4.a.  For kjøretøyer utstyrt med en plattformheis kan monteringen av underkjøringshinderet bli avbrutt på grunn av 

mekanismen. I slike tilfeller får følgende anvendelse: 

2.4.a.1.  Avstanden sideveis mellom underkjøringshinderets festedeler og de av plattformheisens deler som nødvendiggjør 

avbruddet, kan ikke utgjøre mer enn 2,5 cm. 

2.4.a.2.  Underkjøringshinderets enkeltdeler skal i hvert enkelt tilfelle ha en effektiv overflate på minst 350 cm2. 

2.4.a.3.  Underkjøringshinderets enkeltdeler skal være av tilstrekkelige dimensjoner til å oppfylle kravene i nr. 2.4.5.1, som 

utgjør grunnlaget for bestemmelsen av prøvingspunktenes relative plassering. Dersom punktene P1 befinner seg 

innenfor avbruddsområdet nevnt i avsnitt 2.4a, skal de punktene P1 som skal brukes, være plassert i midten av 

sidedelene av underkjøringshinderet bak. 

2.4.a.4.  Det er ikke nødvendig å anvende nr. 2.4.1 på underkjøringshinderets avbruddsområde dersom avbruddet skyldes 

plattformheisen. 

 Det skal ha følgende egenskaper: 

2.4.1.  Innretningen skal festes nærmest mulig kjøretøyets bakre del. Når kjøretøyet er ulastet(1), skal innretningens nedre 

del ikke på noe punkt være mer enn 55 cm over bakken. 

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

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

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

2.4.3.  Tverrsnittet av tverrbjelken skal være minst 10 cm høyt. De ytterste punktene på siden av tverrbjelken skal ikke 

være bøyd bakover eller ha en skarp ytterkant; dette vilkåret er oppfylt når de ytterste punktene på siden av 

tverrbjelken er avrundet på utsiden og har en krumningsradius på minst 2,5 mm. 

2.4.4.  Innretningen kan være konstruert slik at plasseringen bak på kjøretøyet kan endres. I så fall skal det finnes en sikker 

måte å feste den i bruksstilling på, slik at plasseringen ikke kan endres utilsiktet. Det skal være mulig for operatøren 

å endre innretningens plassering med en kraft på høyst 40 daN. 

2.4.5.  Innretningen skal være tilstrekkelig motstandsdyktig mot kraft som påføres i kjøretøyets lengdeakse, og skal i 

bruksstilling være tilkoblet understellets rammebjelker eller det som erstatter disse. 

 Dette kravet skal anses som oppfylt dersom det godtgjøres at den horisontale avstanden mellom innretningens bakre 

del og kjøretøyets bakerste punkt verken før eller etter anvendelsen overstiger 40 cm ved punktene P1, P2 og P3. 

Når denne avstanden måles, skal enhver del som er over 3 m over bakken når kjøretøyet er ulastet, ikke medregnes. 

  

(1) Som definert i nr. 2.6 i vedlegg 1. 
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2.4.5.1.  Punktene P1 ligger 30 cm fra planet i lengderetningen som tangerer yttersiden av hjulene på bakakselen; punktene P2, 

som ligger på linjen som knytter sammen punktene P1, er symmetriske med kjøretøyets midtplan i lengderetningen og 

har en innbyrdes avstand på fra og med 70 til og med 100 cm, idet den nøyaktige plasseringen angis av produsenten. 

Høyden over bakken for punktene P1 og P2 skal defineres av kjøretøyprodusenten innenfor linjene som avgrenser 

innretningen horisontalt. Høyden skal imidlertid ikke overstige 60 cm når kjøretøyet er ulastet. P3 er midtpunktet på 

den rette linjen som knytter sammen punktene P2. 

2.4.5.2.  En vannrett kraft tilsvarende 25 % av kjøretøyets største teknisk tillatte masse, men ikke over 5 × 104N, skal gradvis 

bringes til å virke på begge punktene P1 og på punkt P3. 

2.4.5.3.  En vannrett kraft tilsvarende 50 % av kjøretøyets største teknisk tillatte masse, men ikke over 10 × 104N, skal 

gradvis bringes til å virke på begge punktene P2. 

2.4.5.4.  Kreftene som er angitt i nr. 2.4.5.2 og nr. 2.4.5.3 over, skal påføres separat. Produsenten kan angi hvilken rekkefølge 

kreftene skal påføres i. 

2.4.5.5.  Når det utføres en praktisk prøving for å kontrollere at ovennevnte krav er overholdt, skal følgende vilkår oppfylles: 

2.4.5.5.1.  Innretningen skal være forbundet med rammebjelkene på kjøretøyets understell eller det som erstatter disse. 

2.4.5.5.2.  Kreftene som er angitt, skal påføres ved hjelp av stempler som er passende leddelt (f.eks. ved hjelp av 

universalledd), og skal være parallelle med kjøretøyets midtplan i lengderetningen via en overflate som ikke er over 

25 cm høy (nøyaktig høyde skal angis av produsenten) og 20 cm bred, med en krumningsradius på 5 ± 1 mm i de 

vertikale kantene, idet overflatens midtpunkt plasseres suksessivt på punkt P1, P2 og P3. 

2.5.  Uten hensyn til ovennevnte krav kan kjøretøyer i følgende grupper avvike fra kravene i dette vedlegg når det gjelder 

underkjøringshinder: 

– «påhengsvogner» og andre lignende tilhengere for transport av tømmerstokker eller andre svært lange 

gjenstander, 

– kjøretøyer med et bruksområde som ikke er forenlig med underkjøringshinder. 

3. Unntak 

 Kjøretøyer som har driftsinnretninger bak som ikke er forenlige med underkjøringshinder, skal unntas fra kravet. 

Ellers skal kjøretøyet være utstyrt med et underkjøringshinder bak som ikke forstyrrer driftsinnretningenes funksjon. 

 _____  
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VEDLEGG XXVII 

Krav til sidevern 

1. Generelle krav 

1.1.  Alle kjøretøyer i gruppe R3b og R4b skal konstrueres og/eller utstyres slik at de som en komplett enhet effektivt 

beskytter ubeskyttede trafikanter (fotgjengere, syklister, motorsyklister) mot faren for å falle under kjøretøyets sider 

og havne under hjulene. 

 Dette vedlegg skal ikke gjelde for 

– tilhengere som er særlig beregnet og konstruert for frakt av svært lang last av udelelig lengde, som tømmer, 

– kjøretøyer som er beregnet og konstruert for særlige formål der det av praktiske grunner ikke er mulig å feste et 

slikt vern på siden. 

1.2.  Et kjøretøy oppfyller kravene fastsatt i nr. 1.1 dersom sidedelene gir vern i samsvar med bestemmelsene i nr. 1.3-5 og 

vedlegg 1. 

1.3.  Kjøretøyets plassering når samsvar med kravet til sidevern prøves 

 Når det prøves om det er samsvar med de tekniske spesifikasjonene fastsatt i nr. 2, skal kjøretøyet ha følgende 

plassering: 

– på et horisontalt og flatt underlag, 

– de styrte hjulene skal være rettet framover, 

– kjøretøyet skal være uten last, 

– semitrailere skal stå på støttene med lastflaten horisontal. 

2. Sidevern ved hjelp av en særlig innretning (sidehinder) 

2.1.  Innretningen skal ikke overstige kjøretøyets totale bredde, og hoveddelen av den ytre overflaten skal være høyst 

120 mm innenfor kjøretøyets ytterste plan (største bredde). Den fremre enden kan vende innover på enkelte kjøretøyer 

i samsvar med nr. 2.4.2 og 2.4.3. Den bakre enden skal være høyst 30 mm innenfor dekkenes ytterste side (dekkenes 

utbuling nær bakken ikke medregnet) over minst de bakerste 250 mm. 

2.2.  Innretningens ytre overflate skal være jevn, hovedsakelig flat eller horisontalt bølget og så framt det er mulig, 

gjennomgående fra fremre til bakre del; tilstøtende deler kan imidlertid overlappe, forutsatt at kanten som overlapper, 

vender bakover eller nedover, eller det kan være en åpning på høyst 25 mm målt i lengderetningen, forutsatt at bakre 

del ikke stikker lengre ut enn fremre del; hvelvede hoder på bolter eller nagler kan stikke høyst 10 mm ut fra 

overflaten, og andre deler kan stikke ut like mye forutsatt at de er glatte og tilsvarende avrundet; og alle utvendige 

kanter og hjørner skal være avrundet med en radius på minst 2,5 mm (prøvd som angitt i vedlegg 1). 

2.3.  Innretningen kan bestå av en gjennomgående flat overflate, eller av én eller flere horisontale skinner, eller en 

kombinasjon av overflate og skinner; når det benyttes skinner, skal de være høyst 300 mm fra hverandre og ikke 

mindre enn 

– 50 mm høye på kjøretøyer i gruppe R3b, 

– 100 mm høye og hovedsakelig flate på kjøretøyer i gruppe R4b. Kombinasjoner av overflater og skinner skal 

utgjøre et gjennomgående sidehinder, imidlertid med forbehold for bestemmelsene i nr. 2.2.  
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2.4.  Fremre kant av sidehinderet skal være konstruert på følgende måte: 

2.4.1.  Plasseringen skal 

2.4.1.1. på en balansert tilhenger der akslenes avstand er lik eller større enn 3 m, ikke være mer enn 500 mm fra det vertikale 

tverrplanet som tangerer bakerste del av hjulet rett foran hinderet, 

2.4.1.2. på en balansert tilhenger der akslenes avstand er mindre enn 3 m og på enhver annen tilhenger, være høyst 250 mm 

fra det vertikale midtplanet til støttebeina, dersom støttebein er montert, men idet avstanden fra fremre kant til 

tverrplanet som går gjennom midtpunktet til koplingsbolten i bakerste stilling aldri overstiger 2,7 m. 

2.4.2.  Dersom fremre kant ligger i et ellers åpent område, skal kanten bestå av en gjennomgående vertikal del som strekker 

seg over hele vernets lengde; de ytre og fremre sidene av denne delen skal måle minst 50 mm bakover og vende 

100 mm innover for R3b og minst 100 mm bakover og vende 100 mm innover for R4b. 

2.5.  Bakre kant av sidehinderet skal være høyst 300 mm foran det vertikale tverrplanet som tangerer fremste del av dekket 

på hjulet rett bak; det kreves ikke en gjennomgående vertikal del bak. 

2.6.  Nedre kant av sidehinderet skal ikke på noe punkt være mer enn 550 mm over bakken. 

2.7.  Øvre kant av hinderet skal være høyst 350 mm under den del av kjøretøyets konstruksjon, gjennomskåret eller i 

kontakt med et vertikalt plan, som tangerer dekkenes utside, dekkenes utbuling nær bakken ikke medregnet, unntatt i 

følgende tilfeller: 

2.7.1.  når planet i nr. 2.7 ikke skjærer gjennom kjøretøyets konstruksjon, skal øvre kant enten være på nivå med overflaten 

til den lastbærende plattformen eller 950 mm fra bakken, avhengig av hva som er minst, 

2.7.2.  når planet i nr. 2.7 skjærer gjennom kjøretøyets struktur på et nivå som er over 1,3 m over bakken, skal øvre kant av 

sidehinderet være minst 950 mm over bakken. 

2.8.  Sidehindre skal hovedsakelig være stive, sikkert montert (de skal ikke kunne løsne som følge av vibrasjon som 

oppstår under normal bruk av kjøretøyet) og laget av metall eller annet egnet materiale. 

 Sidehinderet skal anses som egnet dersom det tåler en horisontal statisk kraft på 1 kN som påføres vinkelrett mot 

enhver del av den ytre overflaten med midtpunktet av et stempel med en framside som er rund og flat, har en diameter 

på 220 mm ± 10 mm, og dersom utslaget på hinderet som belastes, ikke er mer enn 

– 30 mm over de bakerste 250 mm av hinderet, og 

– 150 mm over resten av hinderet. 

2.8.1.  Kravene over kan kontrolleres ved hjelp av beregninger. 

2.9.  Sidehinderet skal ikke brukes til feste av bremse-, luft- eller hydraulikkrør. 
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3.  Uten hensyn til ovennevnte bestemmelser skal kjøretøyer av følgende typer bare overholde det som er fastsatt for 

hvert tilfelle: 

3.1.  En uttrekkbar tilhenger skal oppfylle alle kravene i nr. 2, når den er lukket til minste lengde, og når tilhengeren er 

trukket ut, skal sidehindrene samsvare med nr. 2.6, 2.7 og 2.8, og med enten 2.4 eller 2.5, men ikke nødvendigvis 

begge. Det skal ikke dannes mellomrom i sidehindrenes lengde når tilhengeren trekkes ut. 

3.2.  Et tankkjøretøy som er et kjøretøy som utelukkende er konstruert for transport av flytende stoff i en lukket tank som 

er permanent festet til kjøretøyet og utstyrt med slange- eller rørtilkoplinger for lasting og lossing, skal være utstyrt 

med sidehindre som så langt det lar seg gjøre, oppfyller alle kravene i nr. 2; nøye samsvar kan bare avvikes dersom 

det er nødvendig av hensyn til driftskrav. 

3.3.  På et kjøretøy som er utstyrt med støttebein for å gi ekstra stabilitet under lasting, lossing eller annet arbeid som 

kjøretøyet er konstruert for, kan sidehinderet monteres med flere mellomrom dersom det er nødvendig for å forlenge 

støttebeina. 

4.  Dersom sidene av kjøretøyet er konstruert og/eller utstyrt slik at delene i kraft av sin form og sine egenskaper til 

sammen oppfyller kravene i nr. 2, kan disse anses for å erstatte sidevernene. 

5. Alternative krav 

 I stedet for å etterkomme nr. 1.3-2.9 og nr. 4. kan produsenter velge å etterkomme enten nr. 2 og 3 og del I, II og III 

samt vedlegg 3 i UN-ECE-reglement nr. 73 som nevnt i vedlegg I. 

 _____  
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Tillegg 1 

Metode for å bestemme høyden på utvendige utstikkende deler 

1.  Høyden H på en utstikkende del bestemmes grafisk i forhold til omkretsen til en sirkel som er 165 mm i diameter og 

innvendig tangerer det utvendige omrisset til den utvendige overflaten til delen som skal måles. 

2.  H er avstandens høyeste verdi, målt langs en rett linje som går gjennom midten av sirkelen på 165 mm i diameter, mellom 

omkretsen til nevnte sirkel og det utvendige omrisset til den utstikkende delen (se figur 1). 

3.  Dersom det ikke er mulig for en sirkel på 100 mm i diameter å berøre den utvendige delen av den utvendige overflaten av 

det aktuelle området, antas overflatens omriss i dette området å være det som dannes av en sirkel på 100 mm i diameter 

mellom tangeringspunktene med det utvendige omrisset (se figur 2). 

4.  Produsenten skal stille til rådighet nødvendige tegninger av snitt gjennom den utvendige overflaten, slik at høyden på 

ovennevnte utstikkende deler kan måles. 

Figur 1 
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Figur 2 
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VEDLEGG XXVIII 

Krav til lasteplattform 

1.  Plattformens tyngdepunkt skal være plassert mellom akslene. 

2.  Plattformens dimensjoner skal være slik at 

– lengden ikke overskrider 1,4 ganger traktorens største sporvidde, foran eller bak, 

– bredden ikke overskrider traktorens største bredde uten utstyr. 

3.  Plattformen skal være plassert symmetrisk i forhold til traktorens midtplan i lengderetningen. 

4.  Lasteplattformen skal ikke være høyere enn 150 cm over bakken. 

5.  Plattformen skal være av en slik type og slik montert at førerens synsfelt forblir tilfredsstillende ved vanlig belastning, og 

slik at de forskjellige lovbestemte lys- og lyssignalinnretningene fortsatt fyller sin funksjon. 

6.  Lasteplattformen skal være avtakbar og festet til traktoren på en slik måte at enhver fare for utilsiktet frakopling unngås. 

7.  For traktorer i gruppe T4.3 skal plattformens lengde ikke overstige 2,5 ganger traktorens største sporvidde foran eller bak, 

etter hva som er størst. 

8.  For kjøretøyer med flere lasteplattformer skal tyngdepunktet til kjøretøyet med plattform(er) som er lastet og uten fører, 

være mellom fremste og bakerste aksel i alle lastetilstander. All last skal være jevnt fordelt på lasteplattformen(e). 

 _____  
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VEDLEGG XXIX 

Krav til slepeinnretninger 

1. Antall 

 Enhver traktor skal ha en særlig innretning der det skal kunne festes et forbindelsesledd som for eksempel et slepestag 

eller et slepetau. 

2. Plassering 

 Innretningen skal monteres foran på traktoren, som skal kunne utstyres med en koplingsbolt eller krok. 

3. Utforming 

 Slepeinnretningen skal være utformet som en gaffel eller en vinsj som er egnet til denne anvendelse. Åpningen midt på 

låsepinnen skal være 60 mm + 0,5 / - 1,5, og kloens dybde fra pinnens midtpunkt skal være 62 mm ± 0,5 mm. 

 Koplingsbolten skal ha en diameter på 30 + 1,5 mm og ha en innretning som hindrer at den løsner under bruk. 

Sikringsinnretningen skal ikke kunne tas av. 

 Toleransen på 1,5 mm angitt ovenfor skal ikke oppfattes som en produksjonstoleranse, men som en tillatt variasjon i 

nominelle dimensjoner for bolter av ulik utførelse. 

4. Alternative krav 

4.1.  Dimensjonene i nr. 3 kan overskrides dersom produsenten anser dem som uegnet for kjøretøyets størrelse eller masse. 

4.2.  For kjøretøyer der den største tekniske tillatte massen er på høyst 2 000 kg, kan produsenter velge å anvende enten 

kravene i nr. 1, 2 og 3 eller kravene i kommisjonsforordning (EU) nr. 1005/2010(1). 

5. Instrukser 

 Riktig bruk av slepeinnretningen skal forklares i bruksanvisningen i samsvar med kravene fastsatt på grunnlag av artikkel 

18 nr. 2 bokstav l), n) og q) og nr. 4 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

 _____  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1005/2010 av 8. november 2010 om krav til typegodkjenning av slepeinnretninger for motorvogner og om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerheten for 

motorvogner, deres tilhengere og systemer, komponenter og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner (EUT L 291 av 

9.11.2010, s. 36). 
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VEDLEGG XXX 

Krav til dekk 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «syklisk drift» tilstanden når belastningen på dekket veksler mellom fult belastet og ubelastet tilstand, 

1.2. «høyt og vedvarende dreiemoment» tilstanden som oppstår som følge av belastning på draget eller tilhengerfestet, 

1.3. «gjeldende lufttrykk i dekk» det innvendige trykket i dekket ved omgivelsestemperatur (f.eks. dekktrykk ved kalde 

dekk), som er anbefalt i samsvar med kjøretøyets belastning, hastighet og bruksvilkår. Det omfatter ikke trykk 

som oppstår som følge av bruk av dekket, og uttrykkes i kPa, 

1.4. «største tillatte belastning» den vekt et dekk kan bære når det brukes i samsvar med kravene til bruk som er angitt 

av dekkprodusenten, 

1.5. «største tillatte masse per aksel i henhold til dekkspesifikasjonen» massen som tilsvarer største tillatte statiske 

vertikale belastning som kan overføres til bakken av akselens hjul, som begrenset av største tillatte belastning for 

dekktyper som kan monteres på kjøretøyet i henhold til opplysningsdokumentet. 

2. Krav 

2.1.  Krav som får anvendelse på typegodkjenning av komponent for dekk 

2.1.1.  Bestemmelser for luftfylte dekk som hovedsakelig er beregnet for landbrukskjøretøyer med diagonaldekk eller 

diagonalbeltedekk med en referansehastighet på høyst 40 km/t (dvs. hastighetssymbol A8), samt radialdekk som 

hovedsakelig er konstruert til bygge- og anleggsformål (dvs. dekk merket «Industrial», «IND», «R-4» eller «F-3»). 

2.1.1.1.  Alle dekk som samsvarer med den relevante typen, skal merkes i samsvar med nr. 2.1.1.2-2.1.1.2.4. 

2.1.1.2.  Særlige krav til merking. 

2.1.1.2.1.  Dekk skal ha følgende merking, i samsvar med ISO 4223-1:2002/Amd 1:2011, herunder 

– dekkenes dimensjonsbetegnelse, 

– indeks for belastningskapasitet (dvs. tallkode som angir belastningen dekkene kan bære ved en hastighet som 

tilsvarer tilknyttet hastighetskategori), 

– symbol for hastighetskategori (dvs. et symbol som angir høyeste hastighet et dekk kan ha når det bærer en 

belastning tilsvarende belastningsindeksen), og 

– ordet «TUBELESS» dersom dekket er konstruert for bruk uten innvendig slange. 

2.1.1.2.2.  Dekk skal ha følgende tilleggsmerkinger: 

– produsentens varemerke eller handelsnavn,  
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– lufttrykket som ikke skal overskrides ved plassering av dekkets vulst under montering, 

– når det gjelder implementdekk, skal det angis om bruksbeskrivelsen (dvs. belastningsindeks og symbol for 

hastighetskategori) gjelder for «drivhjul» eller «frittrullende hjul» eller begge, og 

– produksjonsdatoen skal angis i form av en firesifret gruppe hvor de to første angir uken og de to siste året for 

produksjonen. 

2.1.1.2.3.  All merking nevnt i punkt 2.1.1.2.1 og 2.1.1.2.2 skal være leselig og permanent støpt inn i eller på dekksiden 

under produksjonen. Bruk av brennemerking eller andre merkemåter etter den opprinnelige produksjonsprosessen 

er ikke tillatt. 

2.1.1.2.4.  I samsvar med artikkel 34 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013 kreves ikke typegodkjenningsmerking av luftfylte 

dekk som hovedsakelig er beregnet for landbrukskjøretøyer med diagonaldekk eller diagonalbeltedekk med en 

referansehastighet på høyst 40 km/t (dvs. hastighetssymbol A8), eller radialdekk som hovedsakelig er konstruert 

til bygge- og anleggsformål (dvs. dekk merket «Industrial», «IND», «R-4» eller «F-3»). 

 Opplysningsdokumentet og opplysningsmappen som skal legges ved søknaden om typegodkjenning av dekkene, 

er angitt i modellene nevnt i artikkel 68 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

 Hvert typegodkjente dekk skal tildeles et unikt typegodkjenningsnummer, etter modellen fastsatt i artikkel 68 

bokstav h) i forordning (EU) nr. 167/2013, og det skal utstedes et typegodkjenningsdokument etter modellen 

fastsatt i artikkel 68 bokstav c) i forordning (EU) nr. 167/2013. 

2.1.2.  Nye luftfylte dekk som samsvarer med typen som oppfyller kravene i nr. 2.1.1-2.1.1.2.4, kan bringes i omsetning 

fram til 31. desember 2018. 

2.1.2.1.  Dekk som er produsert før datoen nevnt i nr. 2.1.2, og som ikke oppfyller kravene i nr. 2.1.3-2.1.3.1, men som 

oppfyller kravene i nr. 2.1.1-2.1.1.2.4, kan selges i høyst 30 måneder etter nevnte dato. 

2.1.3.  Krav til luftfylte dekk som hovedsakelig er konstruert for andre landbrukskjøretøyer enn de som er nevnt i 

nr. 2.1.1. to 2.1.1.2.4. 

2.1.3.1.  Dekk som ikke omfattes av bestemmelsene i nr. 2.1.1-2.1.1.2.4, skal samsvare med typene som er godkjent under 

relevante UN-ECE-reglementer. 

2.2.  Krav til godkjenning av en kjøretøytype med hensyn til montering av dekk 

2.2.1.  Særlige krav til montering av dekk på kjøretøyer med største konstruksjonshastighet på høyst 65 km/t. 

2.2.1.1.  Med forbehold for bestemmelsene i nr. 2.2.1.2 skal alle dekk som er montert på kjøretøyer, herunder eventuelle 

reservedekk, typegodkjennes i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 106, som nevnt i vedlegg I. 

2.2.1.1.1.  Når det gjelder typegodkjenning av kjøretøyer i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013, kan luftfylte dekk 

som hovedsakelig er beregnet for landbrukskjøretøyer med diagonaldekk eller diagonalbeltedekk med en 

referansehastighet på høyst 40 km/t (dvs. hastighetssymbol A8), samt radialdekk som hovedsakelig er konstruert 

til bygge- og anleggsformål (dvs. dekk merket «Industrial», «IND», «R-4» eller «F-3»), typegodkjennes i samsvar 

med denne forordning fram til 31. desember 2017.  
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2.2.1.2.  Dersom et kjøretøy er konstruert for bruksforhold som er uforenlige med egenskapene til dekk som er 

typegodkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 106, som nevnt i vedlegg I, og denne forordning, og det 

derfor er nødvendig å montere dekk med andre egenskaper, får kravene i nr. 2.2.1.1. ikke anvendelse, forutsatt at 

følgende vilkår er oppfylt: 

– Dekkene samsvarer med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009(1) (dvs. typegodkjent i 

samsvar med UN-ECE-reglement nr. 30, 54 og 117 som nevnt i vedlegg I i denne forordning) eller er 

typegodkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 75, som nevnt i vedlegg I, og 

– godkjenningsmyndigheten og den tekniske instansen har forvisset seg om at de monterte dekkene passer til 

kjøretøyets driftsforhold. Unntakets art og årsakene til godkjenningen skal være tydelig angitt i 

prøvingsrapporten. 

2.2.2.  Særlige krav til montering av dekk på kjøretøyer med største konstruksjonshastighet på over 65 km/t. 

2.2.2.1.  Med forbehold for bestemmelsene i nr. 2.2.2.2 skal alle dekk som er montert på kjøretøyer, herunder eventuelle 

reservedekk, samsvare med forordning (EF) nr. 661/2009 (dvs. typegodkjennes i samsvar med UN-ECE-

reglement nr. 30, 54 og 117, som nevnt i vedlegg I). 

2.2.2.2.  Dersom et kjøretøy er konstruert for bruksforhold som er uforenlige med egenskapene til dekk som er 

typegodkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 661/2009, og det derfor er nødvendig å montere dekk med andre 

egenskaper, får kravene i nr. 2.2.2.1. ikke anvendelse, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

– dekkene er typegodkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 75, som nevnt i vedlegg I, og 

– godkjenningsmyndigheten og den tekniske instansen har forvisset seg om at de monterte dekkene passer til 

kjøretøyets driftsforhold. Unntakets art og årsakene til godkjenningen skal være tydelig angitt i prøvings-

rapporten. 

2.2.3.  Generelle krav til montering av dekk 

2.2.3.1.  Alle dekk som normalt er montert på én aksel, skal være av samme type, unntatt i tilfellene nevnt i nr. 2.2.4.1.1 og 

2.2.4.1.2. 

2.2.3.2.  Den plassen hjulet har til å dreie rundt på, skal være så stor at bevegelsen kan foregå uhindret ved bruk av den 

største tillatte dekkdimensjonen og felgbredden, idet det tas hensyn til minste og største innpressingsdybde 

innenfor de minste og største begrensningene av hjuloppheng og styring som angitt av kjøretøyprodusenten. Dette 

skal kontrolleres ved å gjennomføre kontrollene med de største og bredeste dekkene på hver plass, idet det tas 

hensyn til den relevante felgdimensjonen og største tillatte seksjonsbredde og ytre diameter for dekket, i forhold til 

den dekkdimensjonsbetegnelsen som er angitt i det relevante UN-ECE-reglementet. Kontrollene skal utføres ved å 

dreie en representasjon av dekkets største omslutning, ikke bare det faktiske dekket, på plassen for det aktuelle 

hjulet. 

2.2.3.3.  Den tekniske instansen kan samtykke i en alternativ prøvingsmetode (f.eks. virtuell prøving) for å kontrollere at 

kravene i nr. 2.2.3.2 er oppfylt, forutsatt at klaringen mellom dekkets største omslutning og kjøretøykonstruksjonen 

etterkommes.  

  

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

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

31.7.2009, s. 1). 
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2.2.4.  Belastningskapasitet 

2.2.4.1.  Største tillatte belastning for hvert dekk som er montert på kjøretøyet, med hensyn til kjøretøyets høyeste 

konstruksjonshastighet og de mest krevende bruksvilkårene, samt de særlige tilfellene i nr. 2.2.6-2.2.6.5 dersom de 

får anvendelse, skal minst være lik følgende: 

– største tillatte masse per aksel dersom akselen er utstyrt med bare ett hjul, 

– halvparten av største tillatte masse per aksel dersom akselen er utstyrt med to enkelthjul, 

– 0,285 ganger største tillatte masse per aksel dersom akselen er utstyrt med to sett tvillinghjul, 

– 0,20 ganger største tillatte masse per aksel dersom akselen er utstyrt med to sett trillinghjul, 

2.2.4.1.1.  Dersom tvilling- eller trillinghjul består av ulike typer dekk (dvs. dekkdimensjonsbetegnelse og bruksbeskrivelse), 

får følgende anvendelse: 

– Dekkene skal ha samme samlede diameter. 

– Dekkene skal ha samme «brukskategori», «konstruksjon» og «symbol for hastighetskategori» som definert i 

nr. 2.1.3, 2.1.4 og 2.1.5 i UN-ECE-reglement 106, som nevnt i vedlegg I. 

– Kjøretøyet skal være utstyrt symmetrisk. 

– Summen av største tillatte belastning for alle dekkene som er montert på akselen, skal være minst 1,14 ganger 

største tillatte akselmasse for tvillinghjul og 1,2 ganger største tillate akselmasse for trillinghjul. 

– Andelen av største tillatte masse per aksel på hvert dekk skal ikke overstige største tillatte belastning på hvert 

dekk. 

– Lufttrykket i hvert dekk skal samsvare med dekkprodusentens anbefaling idet det tas hensyn til faktisk 

belastning på hvert dekk og bruksvilkårene. 

2.2.4.1.2.  Når hver aksel på et kjøretøy kan ha dekk der summen av største tillatte belastning er mindre enn største tillatte 

masse per aksel, anvendes kravene i nr. 2.2.4.1 og 2.2.4.1.1 med største tillatte masse per aksel i henhold til 

dekkspesifikasjonen i stedet for største tillatte masse per aksel. 

 Største tillatte masse per aksel i henhold til dekkspesifikasjonen og største tillatte masse per aksel er som angitt av 

kjøretøyprodusenten. 

 Bruksanvisningen, opplysningsdokumentet og samsvarssertifikatet skal angi verdiene for masse per aksel hvor 

hver av disse, avhengig av største tillatte masse per aksel i henhold til dekkspesifikasjonen.  
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2.2.4.2.  Et dekks største tillatte belastning skal fastsettes som følger: 

2.2.4.2.1.  Når dekk er identifisert med hastighetssymbol D (dvs. 65 km/t) eller lavere, anvendes tabellen «belastnings-

kapasitetens variasjon med hastigheten» i henhold til nr. 2.30 i UN-ECE-reglement nr. 106, som nevnt i vedlegg I, for 

den særlige brukskategorien. Tabellen viser, som en funksjon for indeksene for belastningskapasitet og symbolene for 

nominell hastighetskategori, de belastningsvariasjonene som et luftfylt dekk kan tåle med hensyn til kjøretøyets 

høyeste konstruksjonshastighet. 

2.2.4.2.2.  Når dekk er identifisert med hastighetssymbol F (80 km/t) eller høyere, typegodkjent i samsvar med UN-ECE-

reglement 54, anvendes tabellen «belastningskapasitetens variasjon med hastigheten», som nevnt i nr. 2.29 i 

nevnte forordning. Tabellen viser, som en funksjon for indeksene for belastningskapasitet og symbolene for 

nominell hastighetskategori, de belastningsvariasjonene som et luftfylt dekk kan tåle med hensyn til kjøretøyets 

høyeste konstruksjonshastighet. 

2.2.4.2.3.  Når dekk er typegodkjent i samsvar med UN-ECE-reglement 75, anvendes tabellen «belastningskapasitetens 

variasjon med hastigheten», som nevnt i nr. 2.27 i nevnte forordning. Tabellen viser, som en funksjon for 

indeksene for belastningskapasitet og symbolene for nominell hastighetskategori, belastningsvariasjonene som et 

luftfylt dekk kan tåle med hensyn til kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet. 

2.2.4.3.  Gjeldende lufttrykk i dekk skal angis på kjøretøyet (f.eks. på én eller flere etiketter). Opplysningene skal være 

klart leselige uten at det skal være nødvendig å fjerne noen deler ved hjelp av verktøy, og skal være festet slik at 

de ikke lett kan fjernes. De relevante opplysningene om belastnings- og hastighetsindekser samt gjeldende 

lufttrykk i dekk skal være tydelig angitt i kjøretøyets bruksanvisning for å sikre at egnede reservedekk med en 

passende belastningskapasitet kan monteres ved behov etter at kjøretøyet er tatt i bruk. 

2.2.4.3.1.  Indeksen for belastningskapasitet angitt i opplysningsdokumentet, skal være den laveste verdien som er forenlig 

med største tillatte belastning på det aktuelle dekket. Det kan monteres dekk med en høyere verdi. 

2.2.5.  Hastighetskapasitet 

2.2.5.1.  Hvert dekk som normalt er montert på kjøretøyet, skal være merket med et symbol for hastighetskategori. 

2.2.5.1.1.  Symbolet for hastighetskategori skal være forenlig med høyeste konstruksjonshastighet. 

2.2.5.1.2.  Det skal tas hensyn til justert belastning som nevnt i nr. 2.2.4.2.1-2.2.4.2.3. 

2.2.5.2.  Relevante opplysninger og gjeldende lufttrykk i dekk skal være tydelig angitt i kjøretøyeierens håndbok for å sikre 

at egnede reservedekk med en passende belastningskapasitet kan monteres ved behov etter at kjøretøyet er tatt i 

bruk. 

2.2.5.2.1.  Hastighetskategorien angitt i opplysningsdokumentet, skal være den laveste verdien som er forenlig med 

kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet. Det kan monteres dekk med en høyere verdi. 

2.2.6.  Særlige krav til kjøretøyer utstyrt med dekk som er identifisert med hastighetssymboler tilsvarende en største 

konstruksjonshastighet på høyst 65 km/t (dvs. opptil symbol D). 

2.2.6.1.  Syklisk drift 

2.2.6.1.1.  I syklisk drift: 

2.2.6.1.1.1.  Lossing skal skje før veitransport.  
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2.2.6.1.1.2.  Kjøretøyer som er utstyrt med innsprøytingsdyse eller andre jordbehandlingsredskaper (f.eks. ploger), eller som 

trekker objekter, anses for å brukes med høyt dreiemoment. 

2.2.6.1.1.3.  Kjøretøyer som trekker tilhengere, regnes også for å brukes med høyt dreiemoment når de brukes i hellinger på 

over 11° (20 %). 

2.2.6.1.2.  For dekk som er klassifisert i brukskategorien for «traktor – styrende hjul», merket med «FRONT», «F-1», «F-2» 

eller «F-3», og brukes i hastigheter på høyst 10 km/t på en traktor utstyrt med «frontlaster», skal største belastning 

på et dekk ikke overstige 2,0 ganger belastningen som tilsvarer belastningsindeksen dekket er merket med. 

2.2.6.1.3.  Når det gjelder dekk som er klassifisert i brukskategorien for «traktor – drivhjul» og brukes til arbeid på markene 

med «høyt og vedvarende dreiemoment» (f.eks. pløying), skal største belastning på et dekk ikke overstige en 

belastning tilsvarende belastningsindeksen som dekket er merket med, multiplisert med 1,07 for dekk med 

hastighetssymbol A8 eller med 1,15 for dekk med hastighetssymbol D. 

2.2.6.1.4.  Når det gjelder dekk som er klassifisert i brukskategorien for «traktor – drivhjul» og brukes til arbeid på markene 

uten «høyt og vedvarende dreiemoment» og i en hastighet på høyst 10 km/t (unntatt i skråninger med en helling på 

over 20 %), skal største belastning på et dekk ikke overstige en belastning tilsvarende belastningsindeksen dekket 

er merket med multiplisert med 1,70. 

2.2.6.1.5.  Når det gjelder dekk som er klassifisert i brukskategorien for «traktor – drivhjul» og brukes til arbeid på markene 

uten «høyt og vedvarende dreiemoment» og i en hastighet på høyst 15 km/t (unntatt i skråninger med en helling på 

over 20 %), skal største belastning på et dekk ikke overstige en belastning tilsvarende belastningsindeksen dekket 

er merket med multiplisert med 1,55. 

2.2.6.1.6.  Når det gjelder dekk som er klassifisert i brukskategorien for «implementdekk», montert på kjøretøyer i gruppe T, 

R og S, og som er identifisert ved hastighetssymbol A6 eller A8 med en nominell felgdiameterkode på under 24, 

og som brukes med syklisk varierende høy belastning (dvs. når kjøretøyet er tomt én vei, mens kjøretøyets største 

tillatte totalvekt overstiger massen i driftsferdig stand to ganger den andre veien), kan belastningskapasitetens 

variasjon med hastigheten nevnt i nr. 2.2.4.2.1. økes med opptil 20 % for fritt rullende hjul eller med opptil 43 % 

for drivhjul. 

2.2.6.1.7.  Minste dekktrykk som skal anvendes for tilfellene i nr. 2.2.6.1.2-2.2.6.1.6, skal angis av dekkprodusenten. 

2.2.6.2.  Når det gjelder dekk som har forbedret fleksjon eller svært høy fleksjon, er klassifisert i brukskategorien for 

«traktor – drivhjul» (merket med prefiks IF eller VF), og brukes i hastigheter på høyst 10 km/t på en traktor utstyrt 

med «frontlaster», skal største belastning på et dekk ikke overstige 1,40 ganger belastningen som tilsvarer 

belastningsindeksen dekket er merket med, og det relevante referansetrykket skal økes med 40 kPa. 

2.2.6.2.1.  Når det gjelder dekk som har forbedret fleksjon, er klassifisert i brukskategorien for «traktor – drivhjul», merket 

med prefiks IF og suffiks CFO, og montert med kjøretøyer i gruppe T som brukes til arbeid på markene uten «høyt 

og vedvarende dreiemoment» (unntatt i skråninger med en helling på over 20 %), skal største belastning på et 

dekk ikke overstige en belastning tilsvarende belastningsindeksen dekket er merket med, multiplisert med 1,55 for 

anvendelse med en hastighet på høyst 15 km/t og med 1,30 for anvendelse med en hastighet på opptil 30 km/t. 

2.2.6.3.  Når det gjelder dekk som er klassifisert i brukskategorien for «traktor – drivhjul», merket med hastighetssymbol 

A6 eller A8 og montert på landbrukstraktorer som anvendes i en hastighet på mellom 25 km/t og 40 km/t, skal 

største belastning på et dekk være høyst 1,20 ganger belastningen som tilsvarer belastningsindeksen dekket er 

merket med. 
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2.2.6.4.  Når det gjelder dekk som er klassifisert i brukskategorien for «skogbruksmaskiner», montert på drivhjul på 

kjøretøyer i gruppe T, og som er beregnet på skogbruksformål og anvendes med høyt og vedvarende dreiemoment 

innen skogbruk med en hastighet på opptil 10 km/t (herunder tilfellene nevnt i nr. 2.2.6.1.1.2 og 2.2.6.1.1.3), skal 

største belastning på et dekk ikke overstige en belastning tilsvarende belastningsindeksen dekket er merket med. 

2.2.6.5.  Når det gjelder dekk som er klassifisert i brukskategorien for «implementdekk», merket med symbolene A6 eller 

A8, montert på fritt rullende styrende hjul på kjøretøyer i gruppe T, skal belastningskapasiteten identifisert som 

«fritt rullende», idet det tas hensyn til kjøretøyets største konstruksjonshastighet samt variasjon i belastnings-

kapasitet med en hastighet i samsvar med definisjon 2.30 i UN-ECE-reglement nr. 106, multipliseres med opptil 

0,80. 

2.2.6.6.  Relevante opplysninger og gjeldende lufttrykk i dekk skal være tydelig angitt i kjøretøyets bruksanvisning for å 

sikre at egnede reservedekk med en passende belastningskapasitet kan monteres ved behov etter at kjøretøyet er 

tatt i bruk. 

2.2.6.7.  Dersom gjeldende lufttrykk i dekk montert på jordbruks- eller skogbrukskjøretøyer overstiger 500 kPa, skal 

dekkets marktrykk på flatt underlag være høyst 0,8 MPa. 

2.2.6.7.1.  Trekkets marktrykk er den gjennomsnittlige belastningen som et dekk med riktig lufttrykk overfører til et flatt 

underlag gjennom kontaktflaten. Den vertikale kraften måles under statiske forhold på hjulets akse, idet det tas 

hensyn til største tillatte masse per aksel fastsatt av produsenten. Dekkets kontaktflate består av den plane flaten i 

den konvekse, polygonale kurven som omgir det minste området som omfatter alle kontaktpunkter mellom dekket 

og bakken. 

3. Produsentens akkrediterte interne tekniske instanser 

 En dekkprodusent kan utpekes som akkreditert intern teknisk instans for å utføre egenprøving, i samsvar med 

artikkel 60 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

 _____  
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VEDLEGG XXXI 

Krav til avskjermingssystemer 

1. Krav til alle kjøretøyer i gruppe Tb og Rb 

1.1.  Traktorer i gruppe Tb skal utstyres med hjulavskjerming (deler av karosseriet, skvettskjermer osv.). 

1.2.  Hjulavskjermingen skal være utformet slik at den beskytter andre trafikanter så godt som mulig mot sprutende steiner, 

smuss, is, snø og vann. 

1.3.  Øverst på hjulene skal det være en skjerm som dekker minst 2/3 dekkets totale bredde. Fremre og bakre kant av skjermen 

skal dekke en vinkel på minst 90°. 

1.4.  Kjøretøyer i gruppe Rb, utstyrt med C3-dekk eller andre dekk med en profil som er tillatt på nevnte kjøretøyer, skal 

utstyres med hjulavskjerming som dekker hele hjulets bredde, og fremre del av hjulavskjermingen skal dekke en vinkel på 

minst 30° framover, og bakre del av den skal dekke en vinkel på minst 60° bak det vertikale planet som går gjennom 

hjulenes midtpunkt. Deler av karosseriet kan utgjøre deler av skjermene dersom de gir samme grad av beskyttelse mot 

sprutende steiner, gjørme, is, snø og vann. 

 _____  



Nr. 17/464 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

VEDLEGG XXXII 

Krav til reversgir 

Alle traktorer skal være utstyrt med en innretning for reversering som kan betjenes fra førersetet. 

 _____  
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VEDLEGG XXXIII 

Krav til belter 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «belteunderstell» et system som består av minst to belteruller, som er plassert i en bestemt avstand fra hverandre på ett 

plan (lineært) og med et ubrutt metall- eller gummibelte som kjører rundt dem, 

1.2. «belteruller» systemet som overfører kjøretøyets og belteunderstellets vekt til bakken via beltet, overfører 

dreiemomentet fra kjøretøyets drivverk til beltet, og kan endre retningen til beltet i bevegelse, 

1.3. «belte» et ubrutt, fleksibelt belte, som kan ta opp trekkrefter i lengderetningen, 

1.4. «beltelengde» avstanden mellom de ytre belterullene, hvorunder knastene eller beltene er i kontakt med bakken, 

1.5. «beltebredde» avstanden mellom to parallelle plan som avgrenser yttersiden av det hevede slitebanemønsteret 

(ribbene) eller knastene, 

2. Virkeområde 

2.1.  Kjøretøyer i gruppe C skal oppfylle kravene i dette vedlegg. 

2.1.1.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet som ikke overstiger 15 km/t, skal utstyres med enten metallbelter 

med gummiknaster på belteskoene eller med belter som utelukkende består av gummi. 

2.1.2.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet som overstiger 15 km/t, men ikke 40 km/t, skal utstyres med belter 

som utlukkende består av gummi. 

2.1.3.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet som overstiger 40 km/t, skal utstyres med belter som utlukkende 

består av gummi. 

3. Krav 

3.1.  Kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet på minst 15 km/t skal være utstyrt med gummibelter. 

3.2.  Belteunderstell skal ikke skade veier. Kjøretøyer med belteunderstell skal anses for å ikke skade veier dersom 

3.2.1.  grensene fastsatt i nr. 3.3-.3.5 ikke overskrides, og 

3.2.2.  kontaktflaten mellom belteunderstellet og veidekket består av et elastomerisk materiale (som gummi osv.). 

3.3.  Gjennomsnittlig marktrykk 

3.3.1.  Metallbelter 

3.3.1.1.  Kjøretøyer som omfattes av nr. 2.1.1, skal ha et gjennomsnittlig marktrykk, P, som ikke overstiger 0,65 MPa, 

beregnet med følgende formel: 

P(in MPa) = 
kjøretøyets største tillatte masse (i kg) x 9,81 

NR AP 
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 der NR er det samlede antallet belteruller som overfører belastning direkte til veidekket (via beltene og knastene), og 

AP er den utvendige overflaten på hver knast (dvs. i kontakt med veien), i mm2. AP defineres ved å måle avtrykket av 

en knast vinkelrett under midtpunktet til en belterulle som ikke sitter ytterst, ved å senke et kjøretøy med last på et 

egnet stykke papp eller annet permanent deformerbart materiale og måle fordypningen som avgis. 

3.3.1.2.  For kjøretøyer med en kombinasjon av aksler med hjul og belter skal belastningen som overføres gjennom akslene 

med hjul på kjøretøyer med last måles med egnede vektplater og trekkes fra den samlede største tillatte massen for å 

beregne P. Alternativt kan produsentens fastsatte største samlede belastning for beltekjedene erstatte største tillatte 

kjøretøymasse. 

3.3.2.  Gummibelter 

3.3.2.1.  Kjøretøyer som omfattes av nr. 2.2.1, skal ha et gjennomsnittlig marktrykk, P, som ikke overstiger 0,5 MPa, beregnet 

med følgende formel: 

P(in MPa) = 
kjøretøyets største tillatte masse (i kg) x 9,81 

AL 

 der AL er det samlede overflateområdet av gummiribbene i kontakt med veien, mellom midtpunktet av de ytterste 

belterullene hvorunder beltet er i kontakt med bakken. Leverandøren av gummibeltet skal angi prosentandelen av 

ribbeområdet(1) kontra beltets samlede overflate (definert som beltelengden multiplisert med beltebredden), eller det 

samlede ribbeområdet som er i kontakt med veien, kan måles ved å senke et kjøretøy med last på et egnet stykke papp 

eller annet permanent deformerbart materiale og måle den totale fordypningen som avgis. 

3.3.2.2.  For kjøretøyer med en kombinasjon av aksler med hjul og belter skal belastningen som overføres gjennom akslene 

med hjul på kjøretøyer med last måles med egnede vektplater og trekkes fra den samlede største tillatte massen for å 

beregne P. Alternativt kan produsentens fastsatte største samlede akselbelastning for beltekjedene erstatte største 

tillatte kjøretøymasse. 

3.3.2.3.  Kjøretøyer som omfattes av nr. 2.1.3, skal ha et gjennomsnittlig marktrykk, P, som ikke overstiger 0,2 MPa, beregnet 

i henhold til nr. 3.3.2.1. og 3.3.2.2. 

3.4.  Største belastning per belterulle skal være høyst 2 250 kg, beregnet ved å dividere største tillatte masse i kg (idet det 

tas høyde for masse som virker på alle aksler med hjul på samme måte som i nr. 3.3.1.2 eller 3.3.2.2) med samlet 

antall belteruller som overfører belastning direkte til veibanen. 

3.5.  Den største belastningen per enhetslengde av belteflaten som er i kontakt med veien, skal beregnes ved å dividere 

største tillatte masse i kg (idet det tas høyde for masse som virker på alle aksler med hjul på samme måte som i 

nr. 3.3.1.2 eller 3.3.2.2) med samlede antall meter beltene er i kontakt med veien på et bestemt tidspunkt (dvs. mellom 

midtpunktene av de ytterste belterullene), på grunnlag av grensene fastsatt i nr. 3.3.1.1 eller 3.3.2.1 eller 3.3.2.3, etter 

kjøretøyeksemplene i henholdsvis nr. 2.1.1 eller 2.1.2 eller 2.1.3 og 3.4. 

3.6.  På innsiden av beltene skal det være elementer som sikrer at beltet føres over rullene. På utsiden skal det være et 

beltespor som er egnet for den særlige tiltenkte bruken i jordbruks- eller skogbrukssektoren. 

3.7.  Dreiemomentet kan overføres ved friksjon (direkte) eller ved inngrep mellom belteruller og belte. 

  

(1) % av ribbeområde. 
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3.8.  På kjøretøyer der beltene drives av friksjon, skal føreren få løpende informasjon om beltespenningen ved kjøring på 

vei, eller det skal aktiveres et visuelt og/eller hørbart signal når minste beltespenning nås. 

3.9.  Styring 

3.9.1.  Kjøretøyer som omfattes av nr. 2.1.1 eller nr. 2.1.2 

3.9.1.1.  For kjøretøyer med bare én beltekjede på hver side skal styringen skje ved å endre hastigheten mellom beltekjedene 

på venstre og høyre side. 

3.9.1.2.  For kjøretøyer med to beltekjeder på hver side skal styringen skje ved å bevege fremre og bakre del av kjøretøyet 

rundt en sentral vertikal akse eller ved å dreie to motsatte eller alle fire beltekjeder. 

3.9.2.  Kjøretøyer som omfattes av nr. 2.1.3 

3.9.2.1.  Styringen skal skje ved å bevege fremre og bakre del av kjøretøyet rundt en sentral vertikal akse eller ved å bevege 

alle fire beltekjeder. 

3.9.3.  Kjøretøyer som omfattes av nr. 2.1.1 eller 2.1.2 eller 2.1.3, og der understellet er en kombinasjon av aksel med hjul og 

et sett med tilsvarende belter 

3.9.3.1.  Styringen skal skje ved å endre retningen til hjulene på akselen med hjul og/eller ved å bevege fremre og bakre del av 

kjøretøyet rundt en sentral vertikal akse. Akselen med hjul kan monteres foran eller bak på kjøretøyet. 

3.10.  Merking 

 Typegodkjenningsmerket, som bekrefter at kjøretøyet samsvarer med kravene i nr. 3.1-3.7, skal festes på det 

lovfestede kjennemerket i samsvar med vedlegg XX. 

 _____  
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VEDLEGG XXXIV 

Krav til mekaniske koplinger 

1. Definisjoner 

 I dette vedlegg menes med: 

1.1. «mekanisk kopling mellom traktor og tilhenger» de delene som er montert på traktoren og tilhengeren, og som utgjør 

den mekaniske koplingen mellom disse kjøretøyene, 

1.2. «type mekanisk kopling mellom traktor og tilhenger» deler som ikke skiller seg fra hverandre når det gjelder 

vesentlige egenskaper som 

– den mekaniske koplingskomponentens egenskaper, 

–  øyer for trekkstang, 

– ytre form, dimensjoner eller betjeningsmåte (f.eks. automatisk eller ikke-automatisk), 

– materiale, 

– verdien for D som definert i tillegg 2 for prøvingen utført i samsvar med den dynamiske metoden, eller 

tilhengermassen som definert i tillegg 3 for prøvingene utført i samsvar med den statiske metoden, og også den 

vertikale belastningen på koplingspunktet S. 

1.3. «referansepunkt for den mekaniske koplingen» det punktet på tappaksen som ligger like langt fra sidene på gaffelen, 

og det punktet som utgjør skjæringspunktet mellom slepekrokens symmetriplan og den buede delen av slepekroken 

der denne berører øyet når dette er i trekkposisjon, 

1.4. «den mekaniske koplingens høyde over bakken» avstanden mellom horisontalplanet som går gjennom referanse-

punktet for den mekaniske koplingen, og horisontalplanet som traktorens hjul hviler på, 

1.5. «vertikal belastning på koplingspunktet» belastningen som overføres under statiske forhold til referansepunktet for 

den mekaniske koplingen, 

1.6. «automatisk mekanisk kopling» en mekanisk kopling som automatisk lukkes og låses når øyet for trekkstangen 

skyves inn, 

1.7. «foraksellast på ulastet traktor» den delen av traktorens vekt som under statiske forhold overføres til bakken av 

traktorens foraksel, 

2. Allmenne krav 

2.1.  Mekaniske koplinger kan være konstruert slik at de fungerer automatisk eller krever manuell betjening. 

2.2.  Mekaniske koplinger for traktorer skal være i samsvar med kravene til dimensjoner og styrke fastsatt i nr. 3.1 og 3.2, 

og med kravene til vertikal belastning på koplingspunktet fastsatt i nr. 3.3. 

2.3.  Mekaniske koplinger skal være konstruert og utformet slik at de under normal bruk vil kunne fungere tilfredsstillende 

og bevare de egenskapene som er foreskrevet i dette vedlegg. 
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2.4.  Alle delene i en mekanisk kopling skal være laget av materialer av slik kvalitet at de tåler prøvingene nevnt i nr. 3.2, 

og de må være bestandige. 

2.5.  Alle koplinger og deres låser skal være enkle å kople av og på, og konstruert slik at tilfeldig frakopling aldri skjer 

under normale arbeidsforhold. 

 Når det gjelder automatiske koplinger, skal låsestillingen sikres ved en klokopling med to sikkerhetsinnretninger som 

fungerer uavhengig av hverandre. De skal imidlertid kunne frakoples ved hjelp av den samme betjeningsinnretningen. 

2.6.  På en kopling som ikke er innebygd på traktoren, skal øyet for trekkstangen kunne svinges minst 60° horisontalt på 

hver side av lengdeaksen. I tillegg skal den alltid kunne svinges 20° vertikalt både oppover og nedover. (Se også 

tillegg 1.) 

 Svingningsvinklene skal ikke kunne oppnås samtidig. 

2.7.  Kloen skal la øyet svinge minst 90° både til venstre og til høyre for lengdeaksen til trekkstangen, og denne skal 

bremses med en stoppkraft på mellom 30 og 150 Nm. 

 Slepekroken, den gjennomgående boltkoplingen, kulekoplingen og boltkoplingen skal la øyet svinge minst 20° både 

til venstre og til høyre rundt koplingens lengdeakse. 

2.8.  For å hindre utilsiktet frakopling fra trekkringen skal avstanden mellom tuppen av slepekroken eller kulehodet eller 

boltkoplingen og holderen (festeinnretningen) ikke overstige 10 mm ved største tillatte last som kjøretøyet er 

konstruert for. 

3. Særlige krav 

3.1.  Dimensjoner 

 Dimensjonene på traktorens mekaniske koplinger skal samsvare med figur 1-5 i og tabell 1 i tillegg 1. 

 Dimensjonene til komponentene til den mekaniske koplingen på tilhengeren skal samsvare med de som er tillatt i 

henhold til kombinasjonene i tabell 2 i vedlegg 1. 

3.2.  Styrke 

3.2.1.  For å kontrollere styrken skal de mekaniske koplingskomponentene gjennomgå 

i)  en dynamisk prøving under forholdene fastsatt i tillegg 2 eller en statisk prøving under forholdene fastsatt i tillegg 

3 dersom de brukes på kjøretøyer med en høyeste konstruksjonshastighet som ikke overstiger 40 km/t, 

ii)  en dynamisk prøving under forholdene fastsatt i tillegg 2 dersom de brukes på kjøretøyer med en høyeste 

konstruksjonshastighet som overstiger 40 km/t. 

 I begge tilfellene nevnt i nr. i og ii kan den dynamiske prøvingen alternativt utføres i henhold til kravene i UN-ECE-

reglement nr. 55 som nevnt i vedlegg I. 

3.2.2.  Prøvingen skal ikke forårsake permanente deformasjoner, brudd eller sprekker. 

3.3.  Vertikal belastning på koplingspunktet (S) 

3.3.1.  Den største statiske vertikale belastningen er fastsatt av produsenten. Den skal imidlertid ikke overstige 3 000 kg, 

unntatt for kulekoplingen, der den største verdien ikke skal overstige 4 000 kg.  
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3.3.2.  Krav til godkjenning: 

3.3.2.1. Den tillatte statiske vertikale belastningen skal ikke være større enn den teknisk tillatte vertikale belastningen anbefalt 

av traktorprodusenten eller den statiske vertikale belastningen fastsatt for den mekaniske koplingen i henhold til 

typegodkjenning av komponent. 

3.3.2.2. Den massen som hjulene på fremre aksel (styreakselen) påfører veien, skal ikke være mindre enn 20 % av traktorens 

egenmasse, uansett hvor mye last traktoren har, men største belastning på den bakre aksel (annen aksel) skal ikke 

overstiges. 

3.4.  Koplingens høyde over bakken (h) 

 

3.4.1.  Alle traktorer med en største teknisk tillatte totalmasse på mer enn 2,5 tonn skal være utstyrt med en kopling der 

høyden over bakken er i samsvar med ett av følgende forhold: 

 h1 ≤ (((ma – 0,2 x mt) x 1 – (S c))/(0,6 x (0,8 x mt + S))) eller 

 h2 ≤ (((mla – 0,2 x mt) x 1 – (S x c))/(0,6 x (0,8 x mlt – 0,2 x mt + S))) hvor: 

mt : traktorens masse, 

mlt : traktorens masse med ballast på forakselen, 

ma : foraksellast på ulastet traktor, 

mla : traktorens foraksellast med ballast på forakselen, 

l : traktorens akselavstand, 

S : vertikal belastning på koplingspunktet, 

c : avstanden mellom referansepunktet for den mekaniske koplingen og vertikalplanet som går gjennom akselen 

for traktorens bakhjul. 

 Massene mt, mlt, ma og mla uttrykkes i kg. 

4. Vilkår for tildeling av EU-typegodkjenning 

4.1.  En traktor som er representativ for den traktortypen som skal godkjennes, og som har behørig godkjent kopling 

montert, skal innleveres til den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvingene.  

Ballast på foraksel 
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4.2.  Den tekniske instansen som er ansvarlig for å gjennomføre typegodkjenningsprøvingene, kontrollerer om den 

godkjente koplingstypen er egnet for montering på den traktortypen som det søkes om typegodkjenning for. Den 

tekniske instansen skal særlig forvisse seg om at festet på koplingen er i samsvar med den typen som ble prøvd da 

EU-typegodkjenningen ble gitt. 

4.3.  Søknaden skal for hver type mekaniske koplingskomponent være vedlagt følgende opplysninger og dokumenter: 

– måltegninger av koplingen (tre eksemplarer). Disse tegningene skal særlig vise påkrevde dimensjoner i detalj, samt 

målene for montering av innretningen, 

– en kort teknisk beskrivelse av koplingen som angir konstruksjonstypen og anvendt materiale, 

– opplysninger om verdien for D som nevnt i tillegg 2 for dynamisk prøving, eller verdien for T (trekkbar masse i 

tonn), som tilsvarer tilhengerens største teknisk tillatte totalmasse som nevnt i tillegg 3 for statisk prøving, samt 

den største vertikale belastningen på koplingspunktet S (uttrykt i kg), 

– én eller flere prøver av innretningen som påkrevd av den tekniske instansen. 

4.4.  Innehaveren av EU-typegodkjenningen kan søke om å få denne utvidet slik at den omfatter andre koplingstyper. 

4.5.  Vedkommende myndigheter kan gi slik utvidelse på følgende vilkår: 

4.5.1.  Den nye koplingstypen er tildelt EU-typegodkjenning av deler. 

4.5.2.  Den er egnet for montering på den traktortypen som det søkes om utvidelse av EU-typegodkjenning for. 

4.5.3.  Festet på koplingen på traktoren er i samsvar med den typen som ble innlevert da EU-typegodkjenningen ble gitt. 

4.6.  Et dokument som samsvarer med malen i artikkel 68 bokstav c) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal vedlegges EU-

typegodkjenningsdokumentet for hver typegodkjenning eller hver utvidelse av en typegodkjenning som er tildelt eller 

nektet. 

4.7.  Nr. 4.1 og 4.2 er unødvendige dersom søknaden om EU-typegodkjenning av en traktortype blir innlevert samtidig 

med søknaden om EU-typegodkjenning av en koplingstype på den traktoren som det søkes om EU-typegodkjenning 

for. 

4.8.  Alle mekaniske koplinger skal være vedlagt produsentens bruksanvisning. Bruksanvisningen skal inneholde EU-

typegodkjenningsnummeret for deler, samt verdiene for D (kN) eller T (tonn), avhengig av hvilken prøving som er 

utført på koplingen. 

5. Merking 

5.1.  Alle mekaniske koplingskomponenter som samsvarer med den typen som er EU-typegodkjent, skal være merket med 

følgende: 

5.1.1.  varemerke eller handelsnavn, 

5.1.2.  merke for EU-typegodkjenning av komponent i samsvar med modellen fastsatt i artikkel 68 bokstav h) i forordning 

(EU) nr. 167/2013, 
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5.1.3.  når styrken er kontrollert i samsvar med tillegg 2 (dynamisk prøving): 

 tillatt verdi for D (kN), 

 verdi for statisk vertikal belastning S (kg), 

5.1.4.  når styrken er kontrollert i samsvar med tillegg 3 (statisk prøving): 

 trekkbar masse T (tonn) og vertikal belastning på koplingspunktet S (kg). 

5.1.5.  Opplysningene skal være tydelige og lett leselige og festet slik at de ikke kan fjernes. 

6.  I stedet for å oppfylle kravene i dette vedlegg kan produsenten velge å vise typegodkjenning av komponent for en 

mekanisk kopling utstedt i henhold til UN-ECE-reglement nr. 55, som nevnt i vedlegg I. 

7.  For kjøretøyer som er utstyrt med styre, kan produsenter velge enten å anvende kravene i nr. 2-6 eller kravene i de 

relevante bestemmelsene i vedlegg II del C nr. 4 i forordning (EU) nr. 168/2013. 

 _____  
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Tillegg 1 

Mekaniske koplingstyper på traktorer 

«Mekanisk kopling med opphengsbøyle»: se figur 1 og 2. 

«Gjennomgående mekanisk boltkopling»: se figur 1d. 

«Slepekrok» (se figur 1 – «Hitch-hook dimensions» i ISO 6489-1:2001). 

«Trekkstang på traktor»: se figur 3. 

«Mekanisk kulekopling»: se figur 4. 

«Mekanisk boltkopling»: se figur 5. 

Dimensjonene på traktorens trekkstang skal samsvare med dimensjonene i følgende kategorier i ISO 6489-3:2004: 

Kategori 0 (bolt 18), forenlig med ISO 5692-3, W-form (22 mm hull). 

Kategori 1 (bolt 30), forenlig med ISO 5692-3, X-form (35 mm ring), ISO 5692-2:2002 (40 mm hull), ISO 8755:2001 (40 mm 

hull). 

Kategori 2 (bolt 30), forenlig med ISO 5692-3, X-form (35 mm ring), ISO 5692-2:2002 (40 mm hull), ISO 8755:2001 (40 mm 

hull). 

Kategori 3 (bolt 38), forenlig med ISO 5692-1:2004 (50 mm ring), ISO 5692-3:2011 Y-form (50 mm hull), ISO 20019:2001. 

Kategori (4) (bolt 50), forenlig med ISO 5692-3:2011 Z-form (68 mm hull). 

Mekaniske koplingstyper på tilhengere 

«Trekkringer» i samsvar med ISO 5692-1:2004 (50 mm hull, ring på 30 mm i diameter). 

«Trekkringer» i samsvar med ISO 20019:2001 (50 mm hull, ring på 30-41 mm i diameter). 

«Dreibare trekkringer» i samsvar med ISO 5692-3: 2011. 

«Koplingsringer» i samsvar med ISO 5692-2:2002 (40 mm innvendig diameter). 

«Trekkøye» i samsvar med ISO 8755:2001 (40 mm hull). 

«Trekkøye» i samsvar med ISO 1102:2001 (50 mm hull). 

«Kopling» i samsvar med ISO 24347:2005 (kule på 80 mm i diameter). 
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Tegninger av mekaniske koplingskomponenter 

Figur 1a 

Ikke-automatisk tilhengerkopling med sylindrisk låsebolt 
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Figur 1b 

Automatisk tilhengerkopling med sylindrisk låsebolt 

 

  

Eksempel på utforming 

Klar til kopling 

Koplet 

Åpningen må utformes slik at 

det ikke kommer inn støv 
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Figur 1c 

Automatisk tilhengerkopling med konveks låsebolt 

 

  

Eksempel på utforming 

Klar til kopling 

Koplet 

Åpningen må utformes slik at 
det ikke kommer inn støv 
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Figur 1d 

Gjennomgående boltkopling (i samsvar med ISO 6489-5:2011) 

 

Tabell 1 

Former og dimensjoner for koplinger med opphengsbøyle på tilhengere eller redskap 

Vertikal belastning 

S 

Kg 

D-verdi 

D 

kN 

Form 

Dimensjon 

Mm 

D 

± 0,5 

a 

minst 

b 

minst 

≤ 1 000 ≤ 35 w 18 50 40 

≤ 2 000 ≤ 90 x 28 70 55 

≤ 3 000 ≤ 120 y 43 100 80 

≤ 3 000 ≤ 120 z 50 110 95 
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Figur 2 

Ikke-automatiske tilhengerkoplinger i samsvar med ISO 6489 del 2 av juli 2002 

  

 

  

Horisontalt plan i samsvar med 
nr. 1.3 

Referanseplan i samsvar med 
nr. 1.4 
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Figur 3 

Eksempel på traktorens trekkstang i samsvar med ISO 6489 del 3 av juni 2004 

 

Figur 4 

Kulekopling (i samsvar med ISO 24347:2005) 

  



Nr. 17/480 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

Figur 5 

Boltkopling (i samsvar med ISO 6489-4:2004) 

 

Tabell 2 

Koplingskomponent på traktoren Koplingskomponent på tilhengeren 

I samsvar med ISO 6489-1:2001 (krok) I samsvar med ISO 5692-1:2004 (trekkring, 50 mm hull, ring 

på 30 mm i diameter) 

eller ISO 20019:2001 (trekkring, 50 mm hull, ring på 30-

41 mm i diameter) 

eller ISO 5692-3:2011 (dreibare trekkringer, bare forenlige 

med Y-form, 50 mm hull) 
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Koplingskomponent på traktoren Koplingskomponent på tilhengeren 

I samsvar med ISO 6489-5:2011 (gjennomgående boltkopling) I samsvar med ISO 5692-3:2011 (dreibare trekkringer) 

I samsvar med ISO 6489-2:2002 (kopling med opphengsbøyle) I samsvar med ISO 5692-2:2002 (koplingsring, 40 mm 

innvendig diameter) 

eller ISO 8755:2001 (40 mm trekkøye) 

eller ISO 1102:2001 (50 mm trekkøye, bare forenlig med ISO 

6489-2:2002, A-form – ikke-automatisk) 

I samsvar med ISO 6489-3:2004 (trekkstang) Egnet type kopling som er nevnt i denne kolonnen og passer til 

dimensjonene på traktorens trekkstang som nevnt i dette 

tillegg, eller som samsvarer med Sa-kjøretøyers trekkringer og 

feste på traktortrekkstenger i samsvar med ISO 21244:2008. 

I samsvar med ISO 24347:2005 (kulekopling) I samsvar med ISO 24347:2005 (80 mm kulekopling) 

I samsvar med ISO 6489-4:2004 (boltkopling) I samsvar med ISO 5692-1:2004 (trekkring, 50 mm hull, ring 

på 30 mm i diameter) 

eller ISO 5692-3:2011 (dreibare trekkringer, bare forenlige 

med Y-form, 50 mm hull) 
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Tillegg 2 

Dynamisk prøvingsmetode for mekanisk kopling 

1. Prøvingsmetode 

 Den mekaniske koplingens styrke skal kontrolleres ved hjelp av vekslende trekkraft på en prøvingsbenk. 

 Denne metoden beskriver tretthetsprøvingen som skal utføres på hele den mekaniske koplingen, dvs. når alle nødvendige 

deler er påmontert den mekaniske koplingen, skal denne monteres og prøves på en prøvingsbenk. 

 Vekslende kraft skal påføres så langt som mulig i sinusform (vekslende og/eller økende) med en belastningssyklus i 

forhold til den aktuelle materialtypen. Det skal ikke oppstå sprekker eller brudd under prøvingen. 

2. Prøvingskriterier 

 Den delen av kraften som går horisontalt i kjøretøyets lengdeakse, og den delen av kraften som går vertikalt på aksen, skal 

danne grunnlaget for prøvingsbelastningene. 

 I den grad de er av underordnet betydning, skal de horisontale delene av kraften som er vinkelrette på kjøretøyets 

lengdeakse, samt momenter, ikke tas i betraktning. 

 Den delen av kraften som går horisontalt i kjøretøyets lengdeakse, uttrykkes som en beregnet referansekraft, verdien D. 

 Følgende ligning skal anvendes på mekaniske koplinger: 

D = g · (MT · MR)/(MT + MR) 

 der: 

MT = traktorens største teknisk tillatte totalmasse, 

MR = tilhengernes største teknisk tillatte totalmasse, 

g = 9,81 m/s2. 

 Den vertikale delen av kraften som er vinkelrett på kjørebanen, skal uttrykkes som den statiske vertikale belastningen S. 

 Den teknisk tillatte belastningen skal angis av produsenten. 

3. Krav til prøvingsmetode 

3.1.  Allmenne krav 

 Prøvingskraften skal påføres den mekaniske koplingen som skal prøves, ved hjelp av et passende standardøye for 

trekkstangen under en vinkel som dannes mellom den vertikale prøvingsbelastningen Fv og den horisontale prøvings-

belastningen Fh, og som i kjøretøyets medianplan i lengderetningen går fra øverst foran til nederst bak. 

 Prøvingskraften skal påføres det vanlige berøringspunktet mellom den mekaniske koplingen og trekkstangøyet. 

 Dødgangen mellom koplingen og øyet skal være så liten som mulig. 

 Prøvingskraften skal i prinsippet påføres vekselvis rundt nullpunktet. Med vekslende prøvingskraft vil middelbelastningen 

være lik null. 
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 Dersom koplingens utforming (f.eks. stor dødgang, slepekrok) gjør det umulig å gjennomføre prøvingen med vekslende 

belastning, kan prøvingsbelastningen påføres også som økende belastning i trekk- eller trykkretningen, avhengig av hva 

som gir størst belastning. 

 Dersom prøvingen utføres ved hjelp av økende kraft, skal prøvingsbelastningen være lik øverste (høyeste) belastning, og 

laveste (minste) belastning skal ikke overskride 5 % av øverste belastning. 

 Ved prøving med vekslende belastning skal det ved hensiktsmessig montering av prøvingsutstyret og valg av 

kraftoverføringsinnretning sørges for at det ikke påføres momenter eller krefter som går vinkelrett på prøvingskraften; 

vinkelfeil for kraftretningen under prøving med vekslende kraft skal ikke overskride ±1,5°, og under prøving med økende 

belastning skal vinkelen innstilles på høyeste belastning. 

 Prøvingsfrekvensen skal ikke overstige 30 Hz. 

 For komponenter laget av stål eller støpestål skal belastningssyklusen være (2 ⋅ 106). Etterfølgende kontroll av 

sprekkdannelse skal utføres ved hjelp av fargegjennomtrengningsmetoden eller en tilsvarende metode. 

 Dersom fjæring og/eller støtdempere er innebygd i koplingen, skal disse ikke fjernes under prøvingen, men de kan byttes ut 

dersom de i løpet av prøvingen utsettes for belastninger som de ikke utsettes for ved normale arbeidsforhold (f.eks. varme), 

og som kan føre til at de blir ødelagt. Prøvingsrapporten skal inneholde en beskrivelse av deres oppførsel før, under og etter 

prøvingen. 

3.2.  Prøvingskrefter 

 Prøvingskraften skal i geometrisk forstand bestå av de følgende horisontale og vertikale prøvingskomponentene: 

F = √ (Fh2 + Fv2) 

 der: 

Fh = ± 0,6 · D (kN) ved vekslende kraft, 

eller 

Fh = 1,0 · D (kN) ved økende kraft (trekk- eller trykkraft), 

Fv = g · 1,5 · S/1 000 (verdi uttrykt i kN) 

S = statisk trekkstangbelastning (belastning på kjørebanen, uttrykt i kg). 

 _____  
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Tillegg 3 

Statisk prøvingsmetode for mekanisk kopling 

1. Spesifikasjoner for prøving 

1.1.  Generelt 

1.1.1.  Når konstruksjonsegenskapene skal kontrolleres, skal den mekaniske koplingen gjennomgå statiske prøvinger i 

samsvar med kravene i nr. 1.2, 1.3 og 1.4. 

1.2.  Forberedelse til prøving 

 Prøvingene skal utføres på en spesiell maskin der den mekaniske koplingen og eventuelle deler som fester denne til 

traktorens karosseri, skal festes til en fast struktur ved hjelp av de samme delene som brukes når koplingen monteres 

på traktoren. 

1.3.  Prøvingsinstrumenter 

 Instrumentene som brukes til å registrere påført belastning og bevegelser, skal ha følgende nøyaktighetsgrad: 

– påført belastning ± 50 daN, 

– bevegelser ± 0,01 mm. 

1.4.  Prøvingsmetode 

1.4.1.  Koplingen skal først utsettes for belastning før trekk som ikke overskrider 15 % av trekkprøvingsbelastningen fastsatt 

i nr. 1.4.2. 

1.4.1.1.  Operasjonen nevnt i nr. 1.4.1 skal gjentas minst to ganger, og den starter med null belastning som gradvis økes til 

verdien angitt i nr. 1.4.1 er nådd, og reduseres deretter til 500 daN; den høyeste belastningen før trekk skal vare i 

minst 60 sekunder. 

1.4.2.  Data registrert med henblikk på å plotte en kurve for belastning/deformasjon ved trekk, eller grafen for denne kurven 

på en skriver tilkoplet trekkmaskinen, skal være basert på økende belastninger fra 500 daN i forhold til koplingens 

referansepunkt. 

 Det skal ikke forekomme brudd ved verdier opp til og med trekkprøvingsbelastningen som er fastsatt til 1,5 ganger 

større enn teknisk tillatt tilhengermasse; i tillegg skal kurven for belastning/deformasjon vise en jevn progresjon uten 

uregelmessigheter i intervallet mellom 500 daN og 1/3 av største trekkbelastning. 

1.4.2.1.  Permanent deformasjon registreres i kurven for belastning/deformasjon i forhold til belastningen på 500 daN når 

prøvingsbelastningen er stilt tilbake til denne verdien. 

1.4.2.2.  Verdien for permanent deformasjon som registreres, skal ikke overskride 25 % av den største elastiske deformasjonen 

som oppstår. 

1.5.  Før prøvingen nevnt i nr. 1.4.2 skal det foretas en prøving der koplingens referansepunkt gradvis påføres en belastning 

som er tre ganger større enn den største tillatte vertikale belastningen (i daN, som tilsvarer g ⋅ S/10) anbefalt av 

produsenten, med en startbelastning på 500 daN. 

 Under prøvingen skal deformasjon på koplingen ikke overskride 10 % av den største elastiske deformasjonen som 

oppstår. 

 Denne kontrollen skal utføres etter at den vertikale belastningen (i daN, som tilsvarer g ⋅ S/10) er fjernet, og 

belastningen igjen er 500 daN. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 685/2014 

av 20. juni 2014 

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

vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til polyvinylalkohol-

polyetylenglykolpodet kopolymer i kosttilskudd i fast form(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3 og artikkel 14, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

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

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

3) Disse listene kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 på 

initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

4) Det ble 13. september 2011 inngitt en søknad om godkjenning av bruk av polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet 

kopolymer (PVA-PEG-podet kopolymer) i vannløselige filmdrasjeringer med umiddelbar frisetting for kosttilskudd. 

Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har vurdert tryggheten ved bruk av PVA-PEG-podet kopolymer 

som tilsetningsstoff i næringsmidler, og fastslo at den foreslåtte bruken som filmdrasjering for kosttilskudd ikke vil 

utgjøre noen risiko(4). 

6) PVA-PEG-podet kopolymer er beregnet på bruk i vannløselige filmdrasjeringer med umiddelbar frisetting for 

kosttilskudd. Stoffet beskytter mot ubehagelig smak og lukt, forbedrer produktenes utseende, gjør tabletter enklere å 

svelge, gir dem et karakteristisk utseende og beskytter følsomme virksomme stoffer. Særlige egenskaper ved stoffet er at 

det er ekstremt fleksibelt, har lav viskositet og løser seg raskt opp i sure, nøytrale og basiske vandige miljøer. Bruk av 

PVA-PEG-podet kopolymer som overflatebehandlingsmiddel for kosttilskudd i fast form bør derfor godkjennes, og 

stoffet bør tildeles E-nummer E 1209. 

7) Spesifikasjonene for PVA-PEG-podet kopolymer bør innføres i forordning (EU) nr. 231/2012 første gang det oppføres 

på EU-listene over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

8) Forordning (EF) nr. 1333/2008 og (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 21.6.2014, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 246/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 21. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

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

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

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

(4) EFSA Journal 2013; 11(8):3303. 
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9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

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

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 20. juni 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

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

1)  I del B nr. 3, «Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer», innsettes følgende post etter posten for E 1208, 

polyvinylpyrrolidonvinylacetatkopolymer: 

«E 1209 Polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet kopolymer» 

2)  I del E i næringsmiddelkategori 17.1, «Kosttilskudd i fast form, herunder kapsler, tabletter og lignende, men ikke i tyggbar 

form», innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoff E 1208: 

 «E 1209 Polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet 
kopolymer 

100 000»   
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VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 innsettes følgende post etter posten for E 1208, polyvinylpyrrolidon-

vinylacetatkopolymer: 

«E 1209 POLYVINYLALKOHOL-POLYETYLENGLYKOLPODET KOPOLYMER 

Synonymer Makrogolpoly(vinylalkohol)-podet kopolymer; poly(etan-1,2-diol-podet etanol); etenol, 
polymer med oksiran, podet; oksiran, polymer med etanol, podet; etylenoksidvinylal-
koholpodet kopolymer) 

Definisjon Polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet kopolymer er en syntetisk kopolymer som består 
av cirka 75 % PVA-enheter og 25 % PEG-enheter. 

CAS-nummer 96734-39-3 

Kjemisk betegnelse Polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet kopolymer 

Kjemisk formel  

Gjennomsnittlig 
molekylvekt 

40 000–50 000 g/mol 

Beskrivelse Hvitt til lysegult pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Lettløselig i vann, fortynnede syrer og fortynnede løsninger av alkaliske hydroksider, 
tilnærmet uløselig i etanol, eddiksyre, aceton og kloroform 

IR-spekter Må samsvare 

pH-verdi 5,0–8,0 

Renhet  

Estertall 10–75 mg/g KOH 

Dynamisk viskositet 50–250 mPa·s 

Tap ved tørking Ikke over 5 % 

Sulfataske Ikke over 2 % 

Vinylacetat Ikke over 20 mg/kg 

Eddiksyre / acetat i alt Ikke over 1,5 % 

Etylenglykol Ikke over 50 mg/kg 

Dietylenglykol Ikke over 50 mg/kg 

1,4-dioksan Ikke over 10 mg/kg 

Etylenoksid Ikke over 0,2 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg» 

____________ 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1362 

av 6. august 2015 

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

bruk av silisiumdioksid (E 551) i ekstrakter av rosmarin (E 392)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

tilsetningsstoffer, enzymer, aromaer og næringsstoffer, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Nevnte liste kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2), på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 27. oktober 2014 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av silisiumdioksid (E 551) som 

antiklumpemiddel tilsatt pulverformer av tilsetningsstoffet ekstrakt av rosmarin (E 392), som brukes som antioksidant, 

og søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i henhold til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) Bruk av silisiumdioksid (E 551) som antiklumpemiddel, gjør at pulverekstrakt av rosmarin forblir lettflytende i et lengre 

tidsrom uten å danne hard masse/klumper i løpet av holdbarhetstiden, og ekstraktet vil derfor lettere kunne håndteres og 

benyttes mer effektivt når det tilsettes næringsmidler. 

5) Vitenskapskomiteen for næringsmidler har fastsatt et samlet ADI (akseptabelt daglig inntak) for silisiumdioksid (E 551) 

og visse silikater (dvs. natrium-, kalium-, kalsium- og magnesiumsilikat) som «ikke spesifisert» ved bruk som 

antiklumpemidler(3). Dette innebærer at stoffet ikke utgjør noen helsefare ved de nivåer som er nødvendige for å oppnå 

den ønskede teknologiske virkning. Den ytterligere eksponeringen av forbrukeren for silisiumdioksid ved bruk som 

antiklumpemiddel i ekstrakt av rosmarin, vil forbli begrenset. 

6) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra 

Myndigheten før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 1333/2008, unntatt i tilfeller der en slik ajourføring sannsynligvis ikke vil påvirke menneskers helse. 

7) Ettersom godkjenning av bruken av silisiumdioksid (E 551) i ekstrakter av rosmarin (E 392) utgjør en ajourføring av 

nevnte liste som sannsynligvis ikke vil påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra 

Myndigheten. 

8) Bruk av silisiumdioksid (E 551) som antiklumpemiddel i ekstrakter av rosmarin (E 392), bør derfor godkjennes. 

9) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

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

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 210 av 7.8.2015, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 247/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 23. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Report from the Scientific Committee for food, 25th series, 1990. 

2021/EØS/17/26 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra tidspunktet for denne forordnings ikrafttredelse. 

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

Utferdiget i Brussel, 6. august 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

I del 2 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende post etter den første posten for tilsetningsstoff E 551, 

Silisiumdioksid: 

«E 551 Silisiumdioksid 30 000 mg/kg i preparatet Tørket pulver av ekstrakter av rosmarin (E 392)» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1378 

av 11. august 2015 

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

bruk av riboflaviner (E 101) og karotener (E 160a) i tørket potetgranulat og tørkede potetflak(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) EU-listen over tilsetningsstoffer kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2), på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) En søknad om godkjenning av bruk av visse fargestoffer i tørket potetgranulat og tørkede potetflak ble inngitt  

23. juni 2014 og gjort tilgjengelig for medlemsstatene. 

4) Fargen på dehydrert potetpulver påvirkes særlig av en rekke fargenyanser i rå poteter og oksidative reaksjoner som 

oppstår under bearbeidingen. I øyeblikket er bare kurkumin (E 100) godkjent for bruk i tørket potetgranulat og tørkede 

potetflak for å gjenopprette et visuelt akseptabelt utseende på det endelige produktet som er beregnet på konsum. 

Riboflaviner (E 101) og karotener (E 160a) er egnede alternativer til kurkumin og har samme teknologiske virkning. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») avga 12. september 2013 en uttalelse(3) om ny 

vurdering av sikkerheten ved riboflaviner som tilsetningsstoffer i næringsmidler. Myndigheten konkluderte med at 

riboflavin (E 101(i)) og riboflavin-5′-natriumfosfat (E 101(ii)) sannsynligvis ikke vil utgjøre en sikkerhetsrisiko ved 

nåværende tillatt bruk og tillatte mengder som tilsetningsstoffer. I uttalelsen er kategori 04.2 «Bearbeidede frukter og 

grønnsaker», som omfatter kategori 04.2.6 «Bearbeidede potetprodukter» tatt med i eksponeringsvurderingen. Derfor 

bør utvidelsen av bruken av riboflaviner (E 101) til tørket potetgranulat og tørkede potetflak ikke ha noen innvirkning på 

den estimerte eksponeringen eller på konklusjonene i den nye sikkerhetsvurderingen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 213 av 12.8.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 247/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 23. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources Added to Food, 2013. Scientific opinion on the re-evaluation of riboflavin (E 101(i)) 

and riboflavin-5 -phosphate sodium (E 101(ii)) as food additives, (The EFSA Journal 2013;11(10):3357). 

2021/EØS/17/27 
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6) Myndigheten avga 16. februar 2012 en uttalelse(1) om ny vurdering av sikkerheten ved karotener som tilsetningsstoffer i 

næringsmidler, og konkluderte med at bruken av (syntetisk) betakaroten og blandede betakarotener fra palmefruktolje, 

gulrøtter og alger som fargestoff i næringsmidler, ikke utgjør en sikkerhetsrisiko, forutsatt at inntaket fra slik bruk som 

tilsetningsstoff og kosttilskudd, ikke overstiger den mengden som kan forventes inntatt gjennom regelmessig inntak av 

de næringsmidlene som de naturlig forekommer i (5-10 mg/dag). I henhold til uttalelsen var det forsiktige 

eksponeringsestimatet for bruk som tilsetningsstoff i næringsmidler, under 5-10 mg/dag, og det var tatt hensyn til 

bearbeidede potetprodukter. Derfor bør utvidelsen av bruken av karotener (E 160a) til tørket potetgranulat og tørkede 

potetflak ikke ha noen innvirkning på den estimerte eksponeringen eller på konklusjonene i den nye 

sikkerhetsvurderingen. 

7) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra 

Myndigheten før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 

1333/2008, unntatt i tilfeller der en slik ajourføring sannsynligvis ikke vil påvirke menneskers helse. Ettersom 

godkjenningen av bruken av riboflaviner og karotener i tørket potetgranulat og tørkede potetflak utgjør en ajourføring av 

nevnte liste som sannsynligvis ikke vil påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra 

Myndigheten. 

8) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 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 

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

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 11. august 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food, 2012. Scientific Opinion on the re-evaluation of Mixed Carotenes  

(E 160a (i)) and beta-Carotene (E 160a (ii)) as a food additive, (The EFSA Journal 2012;10(3):2593). 
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende poster i kategorien 04.2.6 «Bearbeidede 

potetprodukter» etter posten for tilsetningsstoff E 100: 

 «E 101 Riboflaviner quantum satis  Bare tørket potetgranulat og tørkede potetflak 

 E 160a Karotener quantum satis  Bare tørket potetgranulat og tørkede potetflak» 

 



Nr. 17/494 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1102 

av 8. juli 2015 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til 

fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11  

nr. 3 og artikkel 25 nr. 3, 

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

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 inneholder en EU-liste over aromaer og kildematerialer som er godkjent for 

bruk i og på næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

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

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

3) Listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008, 

enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad inngitt av en medlemsstat eller berørt part. 

4) EU-listen over aromaer og kildematerialer inneholder en rekke stoffer som Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (EFSA) ikke er ferdig med å vurdere eller har bedt om ytterligere vitenskapelige opplysninger om for å 

kunne fullføre vurderingen av innen de særlige fristene som er fastsatt i del A i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 1334/2008. 

5) Når det gjelder de fem stoffene 1-metylnaftalen (FL-nr. 01.014), furfurylmetyleter (FL-nr. 13.052), difurfurylsulfid (FL-

nr. 13.056), difurfuryleter (FL-nr. 13.061) og etylfurfuryleter (FL-nr. 13.123), var 31. desember 2013 satt som frist i 

EU-listen for framlegging av ytterligere vitenskapelige opplysninger. 

6) Dersom nødvendige opplysninger ikke er framlagt innen fristen, vil det aktuelle aromastoffet bli fjernet fra EU-listen. 

7) Etter spesifikke EFSA-uttalelser(4) om disse stoffene var det per 30. juni 2014 ikke blitt framlagt ytterligere 

vitenskapelige opplysninger. Disse aromastoffene bør derfor fjernes fra EU-listen. 

8) Forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 181 av 9.7.2015, s. 54, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 25. 

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

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

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

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

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

2.10.2012, s. 1). 

(4) Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 78 (FGE.78), The EFSA Journal (2009) 931, 1-59; Scientific Opinion on Flavouring 

Group Evaluation 67, Revision 1 (FGE.67Rev.1), EFSA Journal 2011; 9(10):2315; Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 65 

(FGE.65), EFSA Journal 2010; 8(7):1406. 
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9) I artikkel 1 i kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012(1) er det fastsatt overgangstiltak for næringsmidler som 

inneholder aromastoffer, og som lovlig er brakt i omsetning eller merket før 22. oktober 2014. Disse overgangstiltakene 

er kanskje ikke tilstrekkelige for næringsmidler som inneholder aromastoffer som skal fjernes fra EU-listen etter 

22. oktober 2014. Det bør derfor fastsettes en ytterligere overgangsperiode for næringsmidler som inneholder de fem 

aromastoffene, for å gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetak mulighet til å tilpasse seg kravene i denne forordning. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Næringsmidler som inneholder de fem aromastoffene nevnt i vedlegget til denne forordning, og som lovlig er brakt i omsetning 

eller merket innen ni måneder etter ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, men som ikke er i samsvar med del A i vedlegg I 

til forordning (EF) nr. 1334/2008, kan bringes i omsetning fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato. 

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, 8. juli 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012 av 1. oktober 2012 om overgangstiltak med hensyn til EU-listen over aromaer og 

kildematerialer fastsatt i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 (EUT L 267 av 2.10.2012, s. 162). 



Nr. 17/496 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 
VEDLEGG 

I del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 utgår følgende poster: 

«01.014 1-metylnaftalen 90-12-0 1335 11009   4 JECFA/EFSA 

13.052 Furfurylmetyleter 13679-46-4 1520 10944   4 EFSA 

13.056 Difurfurylsulfid 13678-67-6 1080 11438   4 EFSA 

13.061 Difurfuryleter 4437-22-3 1522 10930   4 EFSA 

13.123 Etylfurfuryleter 6270-56-0 1521 10940   4 EFSA» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/7 

av 6. januar 2015 

om godkjenning av en annen helsepåstand om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko og 

barns utvikling og helse, og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Kommisjonen har i henhold til artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006 vedtatt forordning (EU) nr. 432/2012(2), 

der det opprettes en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert 

sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse. 

3) Det er i forordning (EF) nr. 1924/2006 også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader om 

godkjenning av helsepåstander til den vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten», for vitenskapelig vurdering samt til Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

4) Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning av 

helsepåstander. 

5) For å oppmuntre til innovasjon bør helsepåstander som bygger på nye vitenskapelige beviser og/eller inneholder en 

anmodning om sikring av data underlagt eiendomsrett, gjennomgå en framskyndet framgangsmåte for godkjenning. 

6) Etter en søknad fra Aptonia, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten 

bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningene av glykemiske karbohydrater og gjenoppbygging av normal 

muskelfunksjon (sammentrekning) etter hard trening (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00234)(3). Søkerens foreslåtte påstand 

hadde følgende ordlyd: «Glykemiske karbohydrater øker gjenoppbyggingen av glykogenlagrene i musklene etter hard 

trening». 

7) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 25. oktober 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte dataene var påvist en årsakssammenheng mellom konsum av 

glykemiske karbohydrater og den påståtte virkningen. En helsepåstand som gjenspeiler denne konklusjonen, bør følgelig 

anses å oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 og bør oppføres på EU-listen over tillatte påstander fastsatt 

ved forordning (EU) nr. 432/2012. 

8) Ett av målene for forordning (EF) nr. 1924/2006 er å sikre at helsepåstander er sannferdige, tydelige, pålitelige og 

nyttige for forbrukeren, og at det i den forbindelse tas hensyn til formuleringen og presentasjonen av dem. Dersom 

ordlyden i påstander som søkeren bruker, har samme betydning for forbrukerne som ordlyden i en godkjent 

helsepåstand, fordi de viser til samme forhold mellom en næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en av dets 

bestanddeler og helse, bør de derfor omfattes av samme bruksvilkår som de som er angitt i vedlegget til denne 

forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2015, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 249/2015 av 30. oktober 2015 

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 26. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om fastsettelse av en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler 

enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse (EUT L 136 av 25.5.2012, s. 1). 

(3) EFSA Journal (2013) 11(10):3409. 
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9) Registeret over ernærings- og helsepåstander som inneholder alle tillatte helsepåstander, bør i samsvar med artikkel 20 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 oppdateres for å ta hensyn til denne forordning. 

10) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra søkeren og enhver annen person i samsvar med artikkel 16 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelse av tiltakene i denne forordning. 

11) Forordning (EU) nr. 432/2012 bør derfor endres. 

12) Medlemsstatene er blitt rådspurt — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstanden angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen over tillatte påstander fastsatt i artikkel 13 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 6. januar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 innsettes følgende post i alfabetisk rekkefølge: 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddel-

kategori 

Påstand Vilkår for bruk av påstanden 

Vilkår og/eller begrensninger for bruk 

av næringsmiddelet og/eller en 

tilleggserklæring eller -advarsel 

EFSA Journal-nummer 

Registreringsnummer på 

den konsoliderte listen 

innsendt til EFSA for 

vurdering 

«Karbohydrater Karbohydrater bidrar til 

gjenoppbygging av normal 

muskelfunksjon (sammentrekning) 

etter høyintensiv og/eller langvarig 

fysisk aktivitet som fører til 

muskeltretthet og nedbryting av 

glykogenlagre i skjelettmuskulatur. 

Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som 

inneholder karbohydrater som omdannes i 

menneskekroppen (med unntak av polyoler). 

Forbrukerne skal opplyses om at den gunstige 

virkningen oppnås ved inntak av karbohydrater fra 

alle kilder, med et totalinntak på 4 g per kg 

kroppsvekt, inntatt i doser som inntas i løpet av 4 

timer og ikke senere enn 6 timer, etter høyintensiv 

og/eller langvarig fysisk aktivitet som fører til 

muskeltretthet og nedbryting av glykogenlagre i 

skjelettmuskulatur. 

Påstanden kan brukes bare om 

næringsmidler for voksne som har 

utført høyintensiv og/eller 

langvarig fysisk aktivitet som 

fører til muskeltretthet og 

nedbryting av glykogenlagre i 

skjelettmuskulatur. 

2013;11(10):3409»  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/8 

av 6. januar 2015 

om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert 

sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Det er i forordning (EF) nr. 1924/2006 også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader om 

godkjenning av helsepåstander til den vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten», for vitenskapelig vurdering samt til Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

3) Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning av 

helsepåstander. I noen tilfeller kan ikke den vitenskapelige risikovurderingen alene gi alle de opplysningene som en 

beslutning om risikohåndtering bør bygge på, og derfor bør andre berettigede faktorer som er relevante for den aktuelle 

saken, også tas i betraktning. 

4) Etter en søknad fra Dextro Energy GmbH & Co. KG, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om glukose og den påståtte virkningen 

på energistoffskiftet (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00266)(2). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: 

«Glukose nedbrytes som en del av kroppens normale energistoffskifte». 

5) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 11. mai 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene kunne påvises en årsakssammenheng mellom inntak av glukose 

og den påståtte virkningen på energistoffskiftet. Målgruppen er befolkningen generelt. 

6) Etter en søknad fra Dextro Energy GmbH & Co. KG, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om glukose og den påståtte virkningen 

på energistoffskiftet (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00267)(3). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: 

«Glukose støtter normal fysisk aktivitet». 

7) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 11. mai 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at glukose og den påståtte virkningen på energistoffskiftet allerede var vurdert med et positivt resultat, og henviste 

til uttalelsen om en helsepåstand om glukose og den påståtte virkningen på energistoffskiftet (spørsmål nr. EFSA-Q-

2012-00266). 

8) Etter en søknad fra Dextro Energy GmbH & Co. KG, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om glukose og den påståtte virkningen 

på energistoffskiftet (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00268)(4). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: 

«Glukose bidrar til et normalt energistoffskifte».  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2015, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 249/2015 av 30. oktober 2015 

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 26. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2012, 10(5): 2694. 

(3) EFSA Journal 2012, 10(5): 2695. 

(4) EFSA Journal 2012, 10(5): 2696. 
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9) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 11. mai 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at glukose og den påståtte virkningen på energistoffskiftet allerede var vurdert med et positivt resultat, og henviste 

til uttalelsen om en helsepåstand om glukose og den påståtte virkningen på energistoffskiftet (spørsmål nr. EFSA-Q-

2012-00266). 

10) Etter en søknad fra Dextro Energy GmbH & Co. KG, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om glukose og den påståtte virkningen 

på energistoffskiftet (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00269)(1). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: 

«Glukose bidrar til et normalt energistoffskifte under trening». 

11) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 11. mai 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at glukose og den påståtte virkningen på energistoffskiftet allerede var vurdert med et positivt resultat, og henviste 

til uttalelsen om en helsepåstand om glukose og den påståtte virkningen på energistoffskiftet (spørsmål nr. EFSA-Q-

2012-00266). 

12) Etter en søknad fra Dextro Energy GmbH & Co. KG, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om glukose og den påståtte virkningen 

på energistoffskiftet (spørsmål nr. EFSA-Q-2012-00270)(2). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: 

«Glukose bidrar til normal muskelfunksjon». 

13) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 11. mai 2012 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at glukose og den påståtte virkningen på energistoffskiftet allerede var vurdert med et positivt resultat, og henviste 

til uttalelsen om en helsepåstand om glukose og den påståtte virkningen på energistoffskiftet (spørsmål nr. EFSA-Q-

2012-00266). 

14) I henhold til artikkel 6 nr. 1 og artikkel 13 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal helsepåstander bygge på allment 

anerkjente vitenskapelige beviser. Det er også i overensstemmelse med bestemmelsene å ikke godkjenne helsepåstander 

dersom de ikke er i samsvar med andre allmenne eller særlige krav i forordning (EF) nr. 1924/2006, selv i tilfeller der 

påstandene har fått en positiv vitenskapelig vurdering av Myndigheten. Helsepåstander som ikke er forenlige med 

allment anerkjente ernærings- og helseprinsipper, skal ikke framsettes. Myndigheten konkluderte med at det var påvist 

en årsakssammenheng mellom inntak av glukose og den påståtte virkningen på energistoffskiftet. Bruk av en slik 

helsepåstand vil imidlertid sende et motstridende og forvirrende signal til forbrukerne, ettersom det vil oppmuntre til 

bruk av sukkerarter som nasjonale og internasjonale myndigheter på grunnlag av allment anerkjente vitenskapelige 

beviser råder forbrukerne til å redusere inntaket av. En slik påstand er derfor ikke i samsvar med artikkel 3 annet ledd 

bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006, som fastsetter at bruken av påstander ikke skal være tvetydig eller 

villedende. Selv om den berørte helsepåstanden ble godkjent bare på visse vilkår og/eller ledsaget av tilleggserklæringer 

eller -advarsler, ville det ikke være tilstrekkelig til å hindre forvirring blant forbrukerne, og følgelig bør påstanden ikke 

godkjennes. 

15) Helsepåstandene i denne forordning er helsepåstander som nevnt i artikkel 13 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, som omfattes av overgangsperioden fastsatt i artikkel 28 nr. 5 i nevnte forordning inntil listen over 

tillatte helsepåstander er vedtatt. 

16) Listen over tillatte helsepåstander er fastsatt ved kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012(3) og har vært anvendt siden 

14. desember 2012. For påstander nevnt i artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006 der Myndighetens vurdering 

eller Kommisjonens behandling ikke er avsluttet innen 14. desember 2012, og som i samsvar med denne forordning ikke 

er oppført på listen over tillatte helsepåstander, bør det fastsettes en overgangsperiode der de fortsatt kan brukes, slik at 

både driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og vedkommende nasjonale myndigheter kan tilpasse seg forbudet mot 

slike påstander. 

17) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra søkeren og enhver annen person i samsvar med artikkel 16 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelse av tiltakene i denne forordning. 

  

(1) EFSA Journal 2012, 10(5): 2697. 

(2) EFSA Journal 2012, 10(5): 2698. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om fastsettelse av en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler 

enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse (EUT L 136 av 25.5.2012, s. 1). 
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18) Medlemsstatene er blitt rådspurt — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Helsepåstandene angitt i vedlegget til denne forordning skal ikke oppføres på EU-listen over tillatte påstander omhandlet i 

artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

2.  Helsepåstander nevnt i nr. 1 som var i bruk før ikrafttredelsen av denne forordning, kan imidlertid fortsatt brukes i høyst 

seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning. 

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 6. januar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Avslåtte helsepåstander 

Søknad – relevante bestemmelser i forordning (EF) 

nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 

Påstand EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som bygger 

på nye vitenskapelige beviser og/eller 

inneholder en anmodning om sikring av data 

underlagt eiendomsrett 

Glukose Glukose nedbrytes som en 

del av kroppens normale 

energistoffskifte 

Q-2012-00266 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som bygger 

på nye vitenskapelige beviser og/eller 

inneholder en anmodning om sikring av data 

underlagt eiendomsrett 

Glukose Glukose støtter normal 

fysisk aktivitet 

Q-2012-00267 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som bygger 

på nye vitenskapelige beviser og/eller 

inneholder en anmodning om sikring av data 

underlagt eiendomsrett 

Glukose Glukose bidrar til et 

normalt energistoffskifte 

Q-2012-00268 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som bygger 

på nye vitenskapelige beviser og/eller 

inneholder en anmodning om sikring av data 

underlagt eiendomsrett 

Glukose Glukose bidrar til et 

normalt energistoffskifte 

under trening 

Q-2012-00269 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som bygger 

på nye vitenskapelige beviser og/eller 

inneholder en anmodning om sikring av data 

underlagt eiendomsrett 

Glukose Glukose bidrar til normal 

muskelfunksjon  

Q-2012-00270 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/595 

av 15. april 2015 

om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2016, 2017 og 2018 for å sikre overholdelse av 

grenseverdier for rester av pesticider på og i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og 

for å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene(*) 

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 29 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1213/2008(2) ble det for første gang opprettet et samordnet flerårig kontrollprogram 

for Fellesskapet, som omfattet årene 2009, 2010 og 2011. Dette programmet ble videreført ved flere etterfølgende 

kommisjonsforordninger. Den siste av disse var Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 400/2014(3). 

2) Tretti til førti næringsmidler utgjør de viktigste bestanddelene i kosten i Unionen. Ettersom bruken av pesticider endres 

vesentlig over et tidsrom på tre år, bør pesticider overvåkes i disse næringsmidlene i en rekke av treårige sykluser for å 

gjøre det mulig å vurdere forbrukereksponeringen og anvendelsen av Unionens regelverk. 

3) På grunnlag av en binomial sannsynlighetsfordeling kan det beregnes at undersøkelse av 654 prøver gir mer enn 99 % 

sannsynlighet for å oppdage en prøve som inneholder rester av pesticider over påvisningsgrensen, forutsatt at minst 1 % 

av produktene inneholder restmengder over denne grensen(4). Innsamlingen av prøvene bør fordeles mellom medlems-

statene på grunnlag av befolkningsstørrelse, og det skal tas minst tolv prøver per produkt per år. 

4) Det er tatt hensyn til analyseresultater fra tidligere offisielle kontrollprogrammer i Unionen for å sikre at pesticidene 

som omfattes av kontrollprogrammet, er representative for pesticidene som brukes. 

5) Retningslinjer for framgangsmåter for kvalitetskontroll og validering av analyser av rester av pesticider i næringsmidler 

og fôr («Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed») er 

offentliggjort på Kommisjonens nettsted(5). 

6) Dersom definisjonen av en rest av et pesticid omfatter andre aktive stoffer, metabolitter, nedbrytingsprodukter eller 

reaksjonsprodukter, bør det sendes inn en egen melding om disse forbindelsene, såframt de måles enkeltvis. 

7) Medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har i fellesskap 

fastlagt gjennomføringstiltak for oversending av opplysninger fra medlemsstatene, f.eks. den standardiserte beskrivelsen 

av prøver (SSD)(6)(7) for framlegging av resultater av analyser av pesticidrester.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 16.4.2015, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 250/2015 av 30. oktober 2015 

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 28. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1213/2008 av 5. desember 2008 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Fellesskapet for 2009, 2010 

og 2011 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av pesticider på og i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og 

å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene (EUT L 328 av 6.12.2008, s. 9). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 400/2014 av 22. april 2014 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 

2015, 2016 og 2017 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av pesticider på og i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse og for å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene (EUT L 119 av 23.4.2014, s. 44). 

(4) Codex Alimentarius, Pesticide Residues in Food, Rome 1993, ISBN 92-5-103271-8; Vol. 2, s. 372. 

(5) Dokumentnr. SANCO/12571/2013 http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/guidance_documents/docs/qualcontrol_en.pdf 

i nyeste versjon. 

(6) Standard sample description for food and feed (EFSA Journal 2010; 8(1): 1457) 

(7) Use of the EFSA Standard Sample Description for the reporting of data on the control of pesticide residues in food and feed according to 

Regulation (EC) No 396/2005 (EFSA Journal 2014; 12(1): 3545). 

2021/EØS/17/31 
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8) Med hensyn til prøvetakingsmetodene bør kommisjonsdirektiv 2002/63/EF(1), som inneholder de prøvetakingsmetodene 

og -framgangsmåtene som er anbefalt av Codex Alimentarius-kommisjonen, få anvendelse. 

9) Det må vurderes om de grenseverdiene for restmengder i barnemat som er fastsatt i artikkel 10 i kommisjonsdirektiv 

2006/141/EF(2) og i artikkel 7 i kommisjonsdirektiv 2006/125/EF(3), er overholdt, idet det tas hensyn bare til 

definisjonene av restmengder fastsatt i forordning (EF) nr. 396/2005. 

10) Med hensyn til metoder for påvisning av én restmengde bør medlemsstatene kunne oppfylle sine analyseforpliktelser 

ved bruk av offentlige laboratorier som allerede benytter de validerte metodene som kreves. 

11) Medlemsstatene bør innen 31. august hvert år sende inn opplysningene for foregående kalenderår. 

12) For å unngå uklarhet på grunn av overlapping mellom flerårige programmer som følger etter hverandre, bør 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 400/2014 oppheves av hensyn til rettssikkerheten. Den bør imidlertid fortsatt gjelde 

for prøver som er tatt i 2015. 

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 

Medlemsstatene skal i 2016, 2017 og 2018 ta prøver og analysere de kombinasjoner av produkter og pesticider som er oppført i 

vedlegg I. 

Antall prøver av hvert enkelt produkt, herunder næringsmidler for spedbarn og småbarn samt produkter fra økologisk landbruk, 

er fastsatt i vedlegg II. 

Artikkel 2 

1.  Partiet det skal tas prøver av, skal velges tilfeldig. 

Prøvetakingsmetoden, herunder antallet enheter, skal være i samsvar med direktiv 2002/63/EF. 

2.  Alle prøver, herunder prøver fra næringsmidler for spedbarn og småbarn, skal analyseres for pesticidene oppført i vedlegg 

I i samsvar med definisjonene av restmengder fastsatt i forordning (EF) nr. 396/2005. 

3.  Når det gjelder næringsmidler for spedbarn og småbarn, skal prøvene tas fra produkter til konsum eller produkter som 

rekonstitueres etter produsentens anvisninger, idet det tas hensyn til grenseverdiene for restmengder fastsatt i direktiv 

2006/125/EF og 2006/141/EF. Dersom disse næringsmidlene kan konsumeres både i den tilstand de selges i og etter 

rekonstituering, er det resultatene for det ikke-rekonstituerte produktet slik det selges som skal sendes inn. 

Artikkel 3 

Medlemsstatene skal sende inn analyseresultatene av de prøvene som er tatt i 2016, 2017 og 2018 innen 31. august i 

henholdsvis 2017, 2018 og 2019. Disse resultatene skal oversendes i samsvar med den standardiserte beskrivelsen av prøver 

(SSD). 

Dersom definisjonen av et pesticids restmengde omfatter flere enn én forbindelse (aktivt stoff, metabolitter og/eller 

nedbrytings- eller reaksjonsprodukter), skal medlemsstatene sende inn analyseresultatene i samsvar med den fullstendige 

definisjonen av restmengden. I tillegg skal det sendes inn en egen melding om resultatene av hver enkelt av analyttene som er 

nevnt i definisjonen av en restmengde, såframt de måles enkeltvis. 

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2002/63/EF av 11. juli 2002 om fastsettelse av fellesskapsmetoder for prøvetaking ved offentlig kontroll av rester av 

plantevernmidler i og på produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og om oppheving av direktiv 79/700/EØF (EFT L 187 av 

16.7.2002, s. 30). 

(2) Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 

1999/21/EF (EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2006/125/EF av 5. desember 2006 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn. 

(EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16) 
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Artikkel 4 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 400/2014 oppheves. 

Den skal imidlertid fortsatt gjelde for prøver som er analysert i 2015. 

Artikkel 5 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 15. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

DEL A 

Produkter av vegetabilsk opprinnelse som det skal tas prøver av i 2016, 2017 og 2018 

2016 2017 2018 

(c) (a) (b) 

Epler(1) Bønner med belg (friske eller fryste)(1) Auberginer(1) 

Hodekål(1) Gulrøtter(1) Bananer(1) 

Purre(1) Slangeagurker(1) Brokkoli(1) 

Salat(1) Appelsiner(1) Borddruer(1) 

Ferskener, herunder nektariner og 

lignende hybrider(1) 

Mandariner(1) Appelsinjuice(1) 

Rugkorn(1) Pærer(1) Bønner uten belg (friske eller fryste)(1) 

Jordbær(1) Poteter(1) Grønnsakpaprika(1) 

Tomater(1) Riskorn Hvetekorn(1) 

Vin (rød eller hvit) framstilt av druer. 

(Dersom det ikke finnes en spesifikk 

bearbeidingsfaktor for vin, benyttes en 

faktor på 1 som standard.) Medlems-

statene oppfordres til å oppgi i den 

nasjonale sammendragsrapporten hvilke 

bearbeidingsfaktorer for vin som er 

benyttet.) 

Spinat(1) Jomfruolje av oliven. (Dersom det ikke 

finnes en spesifikk bearbeidingsfaktor for 

olje, benyttes en faktor på 5 som standard 

for fettoppløselige stoffer, idet det tas 

hensyn til en standardavkastning for 

produksjon av olivenolje på 20 % av 

olivenhøsten. For stoffer som ikke er 

oppløselig i fett, benyttes en bear-

beidingsfaktor på 1. Medlemsstatene 

oppfordres til å oppgi i den nasjonale 

sammendragsrapporten hvilke be-

arbeidingsfaktorer som er benyttet.) 

(1) Ubearbeidede produkter (herunder fryste produkter) bør analyseres. 

(2) Dersom det ikke finnes tilfredsstillende prøver av rug- eller hvetekorn, kan rug- eller hvetemel analyseres forutsatt at det oppgis hvilken 

bearbeidingsfaktor som benyttes. (Dersom det ikke finnes en spesifikk bearbeidingsfaktor for rug- eller hvetemel, benyttes en faktor på 1 

som standard.) 

DEL B 

Produkter av animalsk opprinnelse som det skal tas prøver av i 2016, 2017 og 2018 

2016 2017 2018 

(e) (f) (d) 

Kumelk Fjørfefett Smør 

Svinefett Lever (storfe og andre drøvtyggere, svin 

og fjørfe) 

Hønseegg 
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DEL C 

Kombinasjoner av pesticider og produkter som skal overvåkes i eller på næringsmidler av vegetabilsk opprinnelse 

 2016 2017 2018 Merknader 

2-Fenylfenol (c) (a) (b)  

Abamektin (c) (a) (b)  

Acefat (c) (a) (b)  

Acetamiprid (c) (a) (b)  

Akrinatrin (c) (a) (b)  

Aldikarb (c) (a) (b)  

Aldrin og dieldrin (c) (a) (b)  

Azinfosmetyl (c) (a) (b)  

Azoksystrobin (c) (a) (b)  

Bifentrin (c) (a) (b)  

Bifenyl (c) (a) (b)  

Bitertanol (c) (a) (b)  

Boskalid (c) (a) (b)  

Bromidion (c) (a) (b) Analysen foretas bare på salat og tomater i 2016, på riskorn i 

2017 og på grønnsakpaprika i 2018. 

Brompropylat (c) (a) (b)  

Bupirimat (c) (a) (b)  

Buprofezin (c) (a) (b)  

Kaptan (c) (a) (b)  

Karbaryl (c) (a) (b)  

Karbendazim og benomyl (c) (a) (b)  

Karbofuran (c) (a) (b)  

Klorantraniliprol (c) (a) (b)  

Klorfenapyr (c) (a) (b)  

Klormekvat (c) (a) (b) Analysen foretas bare på rugkorn, tomater og vin i 2016, på 

gulrøtter, pærer og riskorn i 2017 og på auberginer, borddruer 

og hvetekorn i 2018. 
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 2016 2017 2018 Merknader 

Klortalonil (c) (a) (b)  

Klorprofam (c) (a) (b)  

Klorpyrifos (c) (a) (b)  

Klorpyrifosmetyl (c) (a) (b)  

Klofentezin (c) (a) (b) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler unntatt korn. 

Klotianidin (c) (a) (b) Se også tiametoksam. 

Cyflutrin (c) (a) (b)  

Cymoksanil (c) (a) (b)  

Cypermetrin (c) (a) (b)  

Cyprokonazol (c) (a) (b)  

Cyprodinil (c) (a) (b)  

Deltametrin (c) (a) (b)  

Diazinon (c) (a) (b)  

Diklorvos (c) (a) (b)  

Dikloran (c) (a) (b)  

Dikofol (c) (a) (b) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler unntatt korn. 

Dietofenkarb (c) (a) (b)  

Difenokonazol (c) (a) (b)  

Diflubenzuron (c) (a) (b)  

Dimetoat (c) (a) (b)  

Dimetomorf (c) (a) (b) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler unntatt korn. 

Dinikonazol (c) (a) (b)  

Difenylamin (c) (a) (b)  

Ditianon (c) (a) (b) Analysen foretas bare på epler og pærer i 2016, på pærer og 

riskorn i 2017 og på borddruer i 2018. 

Ditiokarbamater (c) (a) (b) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler unntatt 

brokkoli, hodekål, appelsinjuice og olivenolje. 
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 2016 2017 2018 Merknader 

Dodin (c) (a) (b)  

Endosulfan (c) (a) (b)  

EPN (c) (a) (b)  

Epoksikonazol (c) (a) (b)  

Etefon (c) (a) (b) Analysen foretas bare på epler, rugkorn, tomater og vin i 

2016, på appelsiner, mandariner og riskorn i 2017, på 

appelsinjuice, grønnsakpaprika, hvetekorn og borddruer i 

2018. 

Etion (c) (a) (b)  

Etirimol (c) (a) (b) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler unntatt korn. 

Etofenproks (c) (a) (b)  

Famoksadon (c) (a) (b)  

Fenamidon (c) (a) (b)  

Fenamifos (c) (a) (b)  

Fenarimol (c) (a) (b) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler unntatt korn. 

Fenazakin (c) (a) (b) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler unntatt korn. 

Fenbukonazol (c) (a) (b)  

Fenbutatinoksid (c) (a) (b) Analysen foretas bare på epler, tomater og vin i 2016, på 

appelsiner, mandariner og pærer i 2017, på auberginer, 

grønnsakpaprika og borddruer i 2018. 

Fenheksamid (c) (a) (b)  

Fenitrotion (c) (a) (b)  

Fenoksykarb (c) (a) (b)  

Fenpropatrin (c) (a) (b)  

Fenpropidin (c) (a) (b)  

Fenpropimorf (c) (a) (b)  

Fenpyroksimat (c) (a) (b)  

Fention (c) (a) (b)  

Fenvalerat (c) (a) (b)  

Fipronil (c) (a) (b)  
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 2016 2017 2018 Merknader 

Fludioksonil (c) (a) (b)  

Flufenoksuron (c) (a) (b)  

Fluopyram (c) (a) (b)  

Flukinkonazol (c) (a) (b)  

Flusilazol (c) (a) (b)  

Flutriafol (c) (a) (b)  

Folpet (c) (a) (b)  

Formetanat (c) (a) (b)  

Fostiazat (c) (a) (b)  

Glyfosat (c) (a) (b) Analysen foretas bare på rugkorn i 2016, på riskorn i 2017 og 

på hvetekorn i 2018. 

Heksakonazol (c) (a) (b)  

Heksytiazoks (c) (a) (b) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler unntatt korn. 

Imazalil (c) (a) (b)  

Imidakloprid (c) (a) (b)  

Indoksakarb (c) (a) (b)  

Iprodion (c) (a) (b)  

Iprovalikarb (c) (a) (b)  

Isokarbofos (c) (a) (b)  

Isoprotiolan  (a)  Analysen foretas bare på riskorn i 2017. Ikke relevant for 

næringsmidler som skal analyseres i 2016 og 2018. 

Kresoksimmetyl (c) (a) (b)  

Lambdacyhalotrin (c) (a) (b)  

Linuron (c) (a) (b)  

Lufenuron (c) (a) (b)  

Malation (c) (a) (b)  

Mandipropamid (c) (a) (b)  

Mepanipyrim (c) (a) (b)  
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 2016 2017 2018 Merknader 

Mepikvat (c) (a) (b) Analysen foretas bare på rugkorn og tomater i 2016, på pærer 

og riskorn i 2017 og på hvetekorn i 2018. 

Metalaksyl og metalaksyl-M (c) (a) (b)  

Metamidofos (c) (a) (b)  

Metidation (c) (a) (b)  

Metiokarb (c) (a) (b)  

Metomyl og tiodikarb (c) (a) (b)  

Metoksyfenozid (c) (a) (b)  

Monokrotofos (c) (a) (b)  

Myklobutanil (c) (a) (b)  

Oksadiksyl (c) (a) (b)  

Oksamyl (c) (a) (b)  

Oksydemetonmetyl (c) (a) (b)  

Paklobutrazol (c) (a) (b)  

Paration (c) (a) (b)  

Parationmetyl (c) (a) (b)  

Penkonazol (c) (a) (b)  

Pencykuron (c) (a) (b)  

Pendimetalin (c) (a) (b)  

Permetrin (c) (a) (b)  

Fosmet (c) (a) (b)  

Pirimikarb (c) (a) (b)  

Pirimifos-metyl (c) (a) (b)  

Procymidon (c) (a) (b)  

Profenofos (c) (a) (b)  
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 2016 2017 2018 Merknader 

Propamokarb (c) (a) (b) Analysen foretas i 2016 på epler, hodekål, salat, tomater og 

vin, i 2017 på bønner med belg, gulrøtter, slangeagurker, 

appelsiner, mandariner, poteter, spinat og jordbær og i 2018 

på eggfrukter, brokkoli, bønner uten belg og grønn-

sakpaprika. 

Propargitt (c) (a) (b)  

Propikonazol (c) (a) (b)  

Propyzamid (c) (a) (b)  

Pymetrozin (c) (a) (b) Analysen foretas bare på hodekål, salat, jordbær og tomater i 

2016, på slangeagurker i 2017 og på auberginer og 

grønnsakpaprika i 2018. 

Pyraklostrobin (c) (a) (b)  

Pyridaben (c) (a) (b)  

Pyrimetanil (c) (a) (b)  

Pyriproksyfen (c) (a) (b)  

Kinoksyfen (c) (a) (b)  

Spinosad (c) (a) (b)  

Spirodiklofen (c) (a) (b)  

Spiromesifen (c) (a) (b)  

Spiroksamin (c) (a) (b)  

Tau-fluvalinat (c) (a) (b)  

Tebukonazol (c) (a) (b)  

Tebufenozid (c) (a) (b)  

Tebufenpyrad (c) (a) (b) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler unntatt korn. 

Teflubenzuron (c) (a) (b)  

Teflutrin (c) (a) (b)  

Terbutylazin (c) (a) (b)  

Tetrakonazol (c) (a) (b)  
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 2016 2017 2018 Merknader 

Tetradifon (c) (a) (b) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler unntatt korn. 

Tiabendazol (c) (a) (b)  

Tiakloprid (c) (a) (b)  

Tiametoksam (c) (a) (b)  

Tiofanatmetyl (c) (a) (b)  

Tolklofosmetyl (c) (a) (b)  

Tolylfluanid (c) (a) (b) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler unntatt korn. 

Triadimefon og triadimenol (c) (a) (b)  

Triazofos (c) (a) (b)  

Trifloksystrobin (c) (a) (b)  

Triflumuron (c) (a) (b)  

Vinklozolin (c) (a) (b)  

DEL D 

Kombinasjoner av pesticider og produkter som skal overvåkes i eller på næringsmidler av animalsk opprinnelse 

 2016 2017 2018 Merknader 

Aldrin og dieldrin (e) (f) (d)  

Bifentrin (e) (f) (d)  

Klordan (e) (f) (d)  

Klorpyrifos (e) (f) (d)  

Klorpyrifosmetyl (e) (f) (d)  

Cypermetrin (e) (f) (d)  

DDT (e) (f) (d)  

Deltametrin (e) (f) (d)  

Diazinon (e) (f) (d)  

Endosulfan (e) (f) (d)  
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 2016 2017 2018 Merknader 

Famoksadon (e) (f) (d)  

Fenvalerat (e) (f) (d)  

Heptaklor (e) (f) (d)  

Heksaklorbenzen (e) (f) (d)  

Heksaklorsykloheksan 
(HCH), alfa-isomer 

(e) (f) (d)  

Heksaklorsykloheksan 
(HCH), beta-isomer 

(e) (f) (d)  

Indoksakarb (e)  (d) Analysen foretas bare på melk i 2016, på smør i 2018. 

Lindan (e) (f) (d)  

Metoksyklor (e) (f) (d)  

Paration (e) (f) (d)  

Permetrin (e) (f) (d)  

Pirimifos-metyl (e) (f) (d)  

Spinosad  (f)  Analysen foretas bare på lever i 2017. 
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VEDLEGG II 

Antall prøver nevnt i artikkel 1 

1)  Antall prøver som skal tas for hvert næringsmiddel og analyseres for pesticidene oppført i vedlegg I av hver medlemsstat, 

er angitt i tabellen i nr. 5. 

2)  I tillegg til prøvene som kreves i samsvar med tabellen i nr. 5, skal hver medlemsstat i 2016 ta og analysere ti prøver av 

annen barnemat til babyer og småbarn enn morsmelkerstatning, tilskuddsblanding og bearbeidet kornbasert barnemat. 

I tillegg til prøvene som kreves i samsvar med nevnte tabell, skal hver medlemsstat i 2017 ta og analysere ti prøver av 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. 

I tillegg til prøvene som kreves i samsvar med nevnte tabell, skal hver medlemsstat i 2018 ta og analysere ti prøver av 

bearbeidet kornbasert barnemat. 

3)  I samsvar med tabellen i nr. 5 skal antallet prøver av næringsmidler fra økologisk landbruk om mulig gjenspeile disse 

næringsmidlenes markedsandel i den enkelte medlemsstat, og det skal tas minst én prøve. 

4)  Medlemsstater som bruker metoder for påvisning av flere restmengder, kan bruke kvalitative påvisningsmetoder på opptil 

15 % av prøvene som skal tas og analyseres i samsvar med tabellen i nr. 5. Dersom en medlemsstat bruker kvalitative 

påvisningsmetoder, skal den analysere det resterende antallet prøver ved hjelp av metoder for påvisning av flere 

restmengder. 

Dersom den kvalitative påvisningen gir positive resultater, skal medlemsstatene bruke alminnelige metoder for å 

mengdebestemme resultatene. 

5)  Antall prøver per medlemsstat: 

Medlemsstat Prøver  Medlemsstat Prøver 

BE 12(*)  LU 12(*) 

15(**)  15(**) 

BG 12(*)  HU 12(*) 

15(**)  15(**) 

CZ 12(*)  MT 12(*) 

15(**)  15(**) 

DK 12(*)  NL 17 

15(**)   

DE 93  AT 12(*) 

  15(**) 

EE 12(*)  PL 45 

15(**)  

EL 12(*)  PT 12(*) 

15(**)  15(**) 

ES 45  RO 17 

  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/517 

 

Medlemsstat Prøver  Medlemsstat Prøver 

FR 66  SI 12(*) 

  15(**) 

IE 12(*)  SK 12(*) 

15(**)  15(**) 

IT 65  FI 12(*) 

  15(**) 

CY 12(*)  SE 12(*) 

15(**)  15(**) 

LV 12(*)  UK 66 

15(**)  

LT 12(*)  HR 12(*) 

15(**)  15(**) 

MINSTE ANTALL PRØVER I ALT: 654 

(*) Minste antall prøver for hver metode for påvisning av én restmengde. 

(**) Minste antall prøver for hver metode for påvisning av flere restmengder. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1041 

av 30. juni 2015 

om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader 

om godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten», for vitenskapelig vurdering og til Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

3) Myndigheten skal avgi uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4) Kommisjonen skal avgjøre om helsepåstandene skal godkjennes, idet det tas hensyn til Myndighetens uttalelse. 

5) Etter en søknad fra Biocodex som ble inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, og som 

inneholdt en anmodning om sikring av data som er underlagt eiendomsrett, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse 

om en helsepåstand om virkningen av citrullinmalat og raskere restitusjon av trette muskler etter trening (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2013-00659)(2)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Opprettholdelse av ATP-nivåer 

gjennom reduksjon av laktatoverskudd for restitusjon av trette muskler». 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 5. mai 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at en helsepåstand om citrullinmalat og raskere restitusjon av trette muskler etter trening i henhold til artikkel 13  

nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006 allerede var vurdert av Myndigheten med negativt resultat (spørsmål nr. EFSA-Q-

2011-00931(3)). Tilleggsopplysningene framlagt av søkeren i forbindelse med spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00659 kunne 

ikke brukes som vitenskapelig belegg for påstanden. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

7) Etter en søknad fra Comvita New Zealand Limited som ble inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, og som inneholdt en anmodning om sikring av data som er underlagt eiendomsrett, ble Myndigheten bedt 

om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningen av vannekstrakt av olivenblad (Olea europaea L.) og økt 

glukosetoleranse (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00783(4)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Daglig 

tilskudd av polyfenoler fra olivenbladekstrakt bidrar til å begrense blodsukkerøkningen etter måltider». 

8) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 5. mai 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom konsum av 

vannekstrakt av olivenblad og økt glukosetoleranse. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 1.7.2015, s. 57, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 251/2015 av 30. oktober 2015 

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 30. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2014;12(5):3650. 

(3) EFSA Journal 2012;10(5):2699. 

(4) EFSA Journal 2014;12(5):3655. 

2021/EØS/17/32 
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9) Etter en søknad fra Naturex SA som ble inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, og som 

inneholdt en anmodning om sikring av data som er underlagt eiendomsrett, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse 

om en helsepåstand om virkningen av Pacran® og forsvar mot bakterielle sykdomsframkallende stoffer i de nedre 

urinveiene (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00889(1)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Pacran® bidrar 

til å forhindre at E. coli med P-fimbrier fester seg til urinveiscellene». 

10) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 5. mai 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom konsum av 

Pacran® og forsvar mot bakterielle sykdomsframkallende stoffer i de nedre urinveiene. Ettersom påstanden ikke 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

11) Etter en søknad fra PiLeJe som ble inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, og som 

inneholdt en anmodning om sikring av data som er underlagt eiendomsrett, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse 

om en helsepåstand om virkningen av en kombinasjon av Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus 

LA 102, Lactococcus lactis LA 103 og Streptococcus thermophilus LA 104 og reduserte tarmplager (spørsmål  

nr. EFSA-Q-2013-00892(2)). Søkerens foreslåtte påstand hadde blant annet følgende ordlyd: «Forbedrer tarmens 

velvære». 

12) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 5. mai 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av en 

kombinasjon av Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA 103 og 

Streptococcus thermophilus LA 104 og reduksjon av mage-tarmplager. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

13) Etter en søknad fra PiLeJe som ble inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, og som 

inneholdt en anmodning om sikring av data som er underlagt eiendomsrett, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse 

om en helsepåstand om virkningene av en kombinasjon av Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus 

LA 102, Lactococcus lactis LA 103 og Streptococcus thermophilus LA 104 og bedret tarmfunksjon gjennom hyppigere 

avføring (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00893(3)). Søkerens foreslåtte påstand hadde blant annet følgende ordlyd: 

«Regulerer passasjen gjennom tarmen». 

14) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 5. mai 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av en 

kombinasjon av Bifidobacterium longum LA 101, Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis LA 103 og 

Streptococcus thermophilus LA 104 og bedret tarmfunksjon gjennom hyppigere avføring. Ettersom påstanden ikke 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

15) Etter en søknad fra DoubleGood AB som ble inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, og 

som inneholdt en anmodning om sikring av data underlagt eiendomsrett, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om 

en helsepåstand om virkningen av en kombinasjon av L-treonin, L-valin, L-leucin, L-isoleucin, L-lysin samt 

krompikolinat og redusert glykemisk respons etter måltider (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00756(4)). Søkerens foreslåtte 

påstand hadde følgende ordlyd: «Bidrar til å begrense blodsukkerøkningen etter et karbohydratrikt måltid». 

16) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 16. juli 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at søkeren ikke hadde dokumentert at en reduksjon av blodsukkernivået etter måltider gjennom økt insulinsekresjon 

er en gunstig fysiologisk virkning. Myndigheten konkluderte derfor med at det på grunnlag av de framlagte 

opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom konsum av næringsmiddelet, en kombinasjon av  

L-treonin, L-valin, L-leucin, L-isoleucin, L-lysin og krompikolinat, som helsepåstanden gjelder, og en gunstig 

fysiologisk virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes.  

  

(1) EFSA Journal 2014;12(5):3656. 

(2) EFSA Journal 2014;12(5):3658. 

(3) EFSA Journal 2014;12(5):3659. 

(4) EFSA Journal 2014;12(7):3752. 
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17) Etter en søknad fra DSM Nutritional Products og Kemin Foods som ble inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning 

(EF) nr. 1924/2006, og som inneholdt en anmodning om sikring av data som er underlagt eiendomsrett, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningen av en kombinasjon av lutein og zeaxantin og 

forbedret syn ved sterkt lys (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00875(1)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: 

«Lutein sammen med zeaxantin bidrar til å bevare et skarpt og kontrastrikt syn ved sterkt lys». 

18) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 16. juli 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom konsum av 

en kombinasjon av lutein og zeaxantin og forbedret syn ved sterkt lys. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning skal ikke tas med på EU-listen over tillatte påstander omhandlet i 

artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) EFSA Journal 2014;12(7):3753. 
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VEDLEGG 

Avslåtte helsepåstander 

Søknad – relevante bestemmelser i forordning  

(EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 
Påstand 

Referansenummer for EFSA-

uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som bygger på 

nyutviklede vitenskapelige bevis og/eller inneholder 

en anmodning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Citrullinmalat Opprettholdelse av ATP-nivåer gjennom reduksjon 

av laktatoverskudd for restitusjon av trette muskler 

Q-2013-00659 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som bygger på 

nyutviklede vitenskapelige bevis og/eller inneholder 

en anmodning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Vannekstrakt av olivenblad (Olea europaea L.) Daglig tilskudd av polyfenoler fra olivenbladekstrakt 

bidrar til å begrense blodsukkerøkningen etter 

måltider. 

Q-2013-00783 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som bygger på 

nyutviklede vitenskapelige bevis og/eller inneholder 

en anmodning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Pacran® Pacran® bidrar til å forhindre at E. coli med  

P-fimbrier fester seg til urinveiscellene. 

Q-2013-00889 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som bygger på 

nyutviklede vitenskapelige bevis og/eller inneholder 

en anmodning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

En kombinasjon av Bifidobacterium longum LA 101, 

Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis 

LA 103 og Streptococcus thermophilus LA 104 

Forbedrer tarmens velvære Q-2013-00892 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som bygger på 

nyutviklede vitenskapelige bevis og/eller inneholder 

en anmodning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

En kombinasjon av Bifidobacterium longum LA 101, 

Lactobacillus helveticus LA 102, Lactococcus lactis 

LA 103 og Streptococcus thermophilus LA 104 

Regulerer passasjen gjennom tarmen Q-2013-00893 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som bygger på 

nyutviklede vitenskapelige bevis og/eller inneholder 

en anmodning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

En kombinasjon av L-treonin, L-valin, L-leucin,  

L-isoleucin, L-lysin og krompikolinat 

Bidrar til å begrense blodsukkerøkningen etter et 

karbohydratrikt måltid 

Q-2013-00756 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som bygger på 

nyutviklede vitenskapelige bevis og/eller inneholder 

en anmodning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

En kombinasjon av lutein og zeaxantin Lutein sammen med zeaxantin bidrar til å bevare et 

skarpt og kontrastrikt syn ved sterkt lys. 

Q-2013-00875 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1052 

av 1. juli 2015 

om avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler som viser til redusert 

sykdomsrisiko(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader 

om godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten». 

3) Etter at søknaden er mottatt, skal Myndigheten straks underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen og avgi 

uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4) Kommisjonen skal avgjøre om helsepåstandene skal godkjennes, idet det tas hensyn til Myndighetens uttalelse. 

5) Etter en søknad fra SANOFI-AVENTIS FRANCE som ble inngitt i henhold til artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, og som inneholdt en anmodning om sikring av data som er underlagt eiendomsrett, ble Myndigheten bedt 

om å avgi uttalelse om endring av godkjenningen av en helsepåstand om plantesterolestere og senking av LDL-

kolesterolnivået i blodet. Nevnte helsepåstand er godkjent i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, ved kommisjonsforordning (EF) nr. 983/2009(2) og (EU) nr. 384/2010(3). Søkeren anmodet om en 

utvidelse av bruksvilkårene, som fastsatt i forordning (EF) nr. 983/2009 endret ved forordning (EU) nr. 376/2010(4) og i 

forordning (EU) nr. 384/2010 i dens opprinnelige utgave, til å omfatte tilskudd i pulverform som oppløses i vann, med 

en dose på 2 g per dag, som vil senke LDL-kolesterolet i blodet med «5,4-8,1 %» etter seks ukers daglig inntak. 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 21. februar 2014 en vitenskapelig uttalelse fra Myndigheten (spørsmål  

nr. EFSA-Q-2013-00595)(5) som konkluderte med at selv om plantesteroler som tilsettes næringsmidler som f.eks. 

smørbare produkter av typen margarin, majones, salatdressinger og melkeprodukter som melk, yoghurt, herunder 

yoghurt med lavt fettinnhold, og ost, har vist seg å redusere konsentrasjonen av LDL-kolesterol i blodet i et stort antall 

studier, er det ikke på grunnlag av de framlagte dataene mulig å fastsette den effektive dosen plantesteroler  

(i pulverform oppløst i vann) som er nødvendig for å oppnå en gitt virkning innenfor en gitt tidsramme. 

7) I samsvar med artikkel 16 nr. 6 annet ledd i forordning (EF) nr. 1924/2006 kan søkeren eller enhver annen person 

framsette kommentarer til Kommisjonen om uttalelser offentliggjort av Myndigheten i henhold til artikkel 16 nr. 6 

første ledd i nevnte forordning. Kommisjonen anmodet 14. april 2014 Myndigheten om å svare på de vitenskapelige 

kommentarene som den hadde mottatt fra søkeren i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 2.7.2015, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 251/2015 av 30. oktober 2015 

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 30. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 983/2009 av 21. oktober 2009 om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstander om 

næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse (EUT L 277 av 22.10.2009, s. 3). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 384/2010 av 5. mai 2010 om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstandar om 

næringsmiddel som viser til redusert sjukdomsrisiko og til utviklinga og helsa til barn (EUT L 113 av 6.5.2010, s. 6). 

(4) Kommisjonsforordning) (EU) nr. 376/2010 av 3. mai 2010 om endring av forordning (EF) nr. 983/2009 om godkjenning og avslag på 

godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse (EUT L 111 av 

4.5.2010, s. 3). 

(5) EFSA Journal 2014;12(2):3577. 

2021/EØS/17/33 
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Kommentarene gjaldt Myndighetens vitenskapelige vurdering av en utvidelse av bruksvilkårene for plantesterolestere i 

pulverform, særlig intervensjonsundersøkelsen som konklusjonen av den vedtatte vitenskapelige uttalelsen var basert på, 

og en ny offentliggjort metaanalyse som ble framlagt sammen med kommentarene. 

8) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 21. mai 2014 Myndighetens svar på kommentarene til den vitenskapelige 

uttalelsen (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00310)(1), der Myndigheten bekreftet konklusjonen i sin vitenskapelige uttalelse 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00595) når det gjelder intervensjonsundersøkelsen. Myndigheten tilføyde at den nye 

offentliggjorte metaanalysen ikke bidrar med ytterligere opplysninger som gir vitenskapelig belegg for å utvide 

bruksvilkårene til å omfatte plantesterolestere i pulverform. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning 

(EF) nr. 1924/2006 ved bruksvilkårene det ble anmodet om, bør den ikke godkjennes. 

9) Etter en søknad fra Jemo-pharm A/S som ble inngitt i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, og som inneholdt en anmodning om sikring av data som er underlagt eiendomsrett, ble Myndigheten bedt 

om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningen av CranMax® og reduksjon av risikoen for urinveisinfeksjon ved 

å forhindre at visse bakterier fester seg i urinveiene (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00649(2). Søkerens foreslåtte påstand 

hadde følgende ordlyd: «Forhindrer at E. coli fester seg på epitelcellene i urinveiene hos kvinner, noe som er en 

risikofaktor for urinveisinfeksjoner». 

10) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 5. mai 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom konsum av 

CranMax® og reduksjon av risikoen for urinveisinfeksjon ved å forhindre at visse bakterier fester seg i urinveiene. 

Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

11) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006, er tatt i 

betraktning ved fastsettelsen av tiltakene i denne forordning. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning skal ikke tas med på EU-listen over tillatte påstander omhandlet i 

artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) EFSA supporting publication 2014:EN-596. 

(2) EFSA Journal 2014;12(5):3657. 
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VEDLEGG 

Avslåtte helsepåstander 

Søknad – relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 

Påstand 
Referansenummer for EFSA-

uttalelse 

Endring, i henhold til artikkel 19, av en helsepåstand i henhold til 

artikkel 14 nr. 1 bokstav a) om redusert sykdomsrisiko 

Plantesterolestere Plantesterolestere som kosttilskudd i pulverform har vist seg å 

senke/redusere kolesterolinnholdet i blodet. Høyt kolesterol er 

en risikofaktor for utvikling av koronar hjertesykdom. 

Q-2013-00595 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – helsepåstand om redusert 

sykdomsrisiko 

CranMax® Forhindrer at E. coli fester seg på epitelcellene i urinveiene 

hos kvinner, noe som er en risikofaktor for urinveis-

infeksjoner. 

Q-2013-00649 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 210/2013 

av 11. mars 2013 

om godkjenning av virksomheter som produserer spirer, i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 852/2004(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(1), 

særlig artikkel 6 nr. 3 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 852/2004 er det fastsatt alminnelige regler for 

næringsmiddelhygiene som gjelder for driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak, blant annet for primær-

produksjon og tilknyttede aktiviteter. Ved nevnte 

forordning er det fastsatt at driftsansvarlige for nærings-

middelforetak skal sikre at virksomhetene godkjennes 

av den vedkommende myndighet etter minst ett besøk 

på stedet dersom godkjenning kreves i henhold til 

nasjonal lovgivning, europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 853/2004(2) eller en beslutning 

vedtatt i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004. 

2)  Etter utbruddene av shigatoksinproduserende E. coli i 

mai 2011 i Unionen ble konsum av spirer identifisert 

som den mest sannsynlige kilden til utbruddene. 

3)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) vedtok 20. oktober 2011 en vitenskapelig 

uttalelse om risikoen ved shigatoksinproduserende 

Escherichia coli (STEC) og andre sykdomsframkallende 

bakterier i frø og spirer(3). EFSA konkluderer i sin 

uttalelse med at den mest sannsynlige kilden til 

utbruddene som kan knyttes til spirer, er at tørre frø er 

blitt forurenset med sykdomsframkallende bakterier. 

Videre framgår det av uttalelsen at som følge av den 

høye fuktigheten og gunstige temperaturen under 

spiring, kan sykdomsframkallende bakterier på tørre frø 

formere seg under spiring og utgjøre en fare for 

folkehelsen. 

4)  Av hensyn til vernet av folkehelsen i Unionen og i lys av 

EFSAs uttalelse ble kommisjonsforordning (EU)  

nr. 209/2013(4) om endring av forordning (EF)  

nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 12.3.2013, s. 24, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 252/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017,  

s. 32. 

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

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

(3) EFSA Journal 2011; 9(11):2424. 

(4) EUT L 68 av 12.3.3013, s. 19. 

næringsmidler(5), kommisjonsforordning (EU)  

nr. 211/2013(6) og Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 208/2013(7) vedtatt. 

5)  I tillegg til tiltakene fastsatt i nevnte rettsakter bør 

virksomheter som produserer spirer, være underlagt 

godkjenning i samsvar med forordning (EF)  

nr. 852/2004. Slik godkjenning, som skal gis etter minst 

ett besøkt på stedet, vil sikre at slike virksomheter 

oppfyller relevante hygieneregler, og dermed sikre et 

høyt nivå for vern av folkehelsen. Godkjenning av slike 

virksomheter bør gis under forutsetning av at de 

oppfyller flere krav for å sikre at risikoen for 

forurensning i anlegget der spirene produseres, 

reduseres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I denne forordning får definisjonen av «spirer» fastsatt i 

artikkel 2 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 208/2013 

anvendelse. 

Artikkel 2 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal sikre at 

virksomheter som produserer spirer, er godkjent av den 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 6 i forordning 

(EF) nr. 852/2004. Den vedkommende myndighet skal god-

kjenne nevnte virksomheter bare dersom de oppfyller kravene 

fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 852/2004 og i 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2013. 

  

(5) EUT L 68 av 12.3.3013, s. 16. 

(6) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1. 

(7) EUT L 68 av 12.3.3013, s. 26. 

2021/EØS/17/34 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

Krav til godkjenning av virksomheter som produserer spirer 

1.  Virksomhetenes utforming og planløsning skal være slik at det er mulighet for god hygienepraksis, herunder 

beskyttelse mot forurensning mellom og under arbeidsoperasjonene. Overflater (herunder overflater på utstyr) i 

områder der næringsmidler håndteres, og særlig de overflatene som kommer i kontakt med næringsmidler, skal 

holdes i god stand, være lette å rengjøre, og ved behov desinfisere. 

2.  Det skal finnes egnede innretninger for rengjøring, desinfisering og oppbevaring av arbeidsredskaper og 

arbeidsutstyr. Disse innretningene skal være lette å rengjøre og ha egnet tilførsel av varmt og kaldt vann. 

3.  Ved behov skal det finnes egnede innretninger for vask av næringsmidler. Vasker eller lignende innretninger for 

vask av næringsmidler skal ha egnet tilførsel av drikkevann og skal holdes rene, og ved behov desinfiseres. 

4.  Alt utstyr som frø og spirer kommer i kontakt med, skal være slik konstruert, være av slike materialer og holdes i så 

god stand at risikoen for forurensning minimeres, og at det kan holdes rent og ved behov desinfiseres. 

5.  Det skal finnes passende prosedyrer for å sikre at: 

a)  virksomheten som produserer spirer, holdes ren og ved behov desinfiseres, 

b)  alt utstyr som frø og spirer kommer i kontakt med, rengjøres effektivt og ved behov desinfiseres. Rengjøring og 

desinfisering av slikt utstyr skal finne sted tilstrekkelig ofte for å unngå enhver risiko for forurensning. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1277/2014 

av 1. desember 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet lasalocid(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder (heretter kalt «grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i 

Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i 

husdyrhold, skal fastsettes i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler 

av animalsk opprinnelse er oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Lasalocid er nå oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff i muskler, hud og fett, 

lever, nyrer og egg fra fjørfe og i muskler, fett, lever og nyrer fra storfe, unntatt for dyr som gir melk beregnet på 

konsum. 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemiddelkontor om endring av den eksisterende posten for lasalocid. 

5) Ytterligere opplysninger om lasalocid er framlagt og vurdert av Komiteen for veterinærpreparater. Komiteen anbefalte 

derfor en endring i det gjeldende akseptable daglige inntaket av lasalocid, samt endring av den eksisterende 

grenseverdien for lasalocid i fjørfe. 

6) I samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, i forbindelse med et annet 

næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, 

i forbindelse med andre arter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 346 av 2.12.2014, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 253/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 33. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2021/EØS/17/35 



Nr. 17/528 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

7) Komiteen for veterinærpreparater har fastslått at det ikke er grunnlag for ekstrapolering til andre arter bestemt til 

næringsmiddelproduksjon. 

8) Posten for lasalocid i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde de nye 

grenseverdiene. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 20. februar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 1. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet lasalocid lyde: 

Farmakologisk virksomt 

stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med artikkel 14 nr. 7 

i forordning (EF) nr. 470/2009) 
Terapeutisk klassifisering 

«Lasalocid Lasalocid A Fjørfe 60 μg/kg 

300 μg/kg 

150 μg/kg 

300 μg/kg 

150 μg/kg 

Muskler 

Lever 

Nyrer 

Skinn og fett i naturlig forhold 

Egg 

INGEN ANGIVELSE Antiinfektiva/antibiotika» 

Storfe 10 μg/kg 

20 μg/kg 

100 μg/kg 

20 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Skal ikke brukes til dyr som gir melk beregnet 

på konsum. 

 



Nr. 17/530 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1359/2014 

av 18. desember 2014 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet tulatromycin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater 

for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i dyrehold, fastsettes i samsvar med 

forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler 

av animalsk opprinnelse er oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Tulatromycin er nå oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff i fett (hud og fett for 

svin), lever og nyrer fra storfe og svin. 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemiddelkontor om endring av den eksisterende posten for tulatromycin. 

5) Komiteen for veterinærpreparater har anbefalt å endre gjeldende akseptabelt daglig inntak av tulatromycin samt å 

fastsette en midlertidig grenseverdi for storfe og svin ettersom analysemetoden for overvåking av restmengder i storfe 

og svin ikke er tilstrekkelig validert for de foreslåtte grenseverdiene for restmengder. De ufullstendige vitenskapelige 

dataene om valideringen av analysemetoden utgjør ikke noen fare for menneskers helse. 

6) I samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, i forbindelse med et annet 

næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, 

i forbindelse med andre arter. 

7) Komiteen for veterinærpreparater har fastslått at det ikke er grunnlag for ekstrapolering til andre arter bestemt til 

næringsmiddelproduksjon. 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres slik at den omfatter de midlertidige grenseverdiene for restmengder av 

tulatromycin i muskler, hud, fett, lever og nyrer fra storfe og svin. De midlertidige grenseverdiene for storfe og svin 

angitt i nevnte tabell bør utløpe 1. januar 2015. 

9) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 365 av 19.12.2014, s. 103, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 253/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 33. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 
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10) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde den 

nye grenseverdien. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 17. februar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet tulatromycin lyde: 

Farmakologisk 

virksomt stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med  

artikkel 14 nr. 7 i forordning  

(EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Tulatromycin (2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 

12S, 13S, 14R)-2-etyl-3,4,10,13-

tetrahydroksy-3,5,8,10,12,14-

heksametyl-11-[[3,4,6-trideoksy-3-

(dimetylamino)-β-D-xylo-

heksopyranosyl]oksy]-1-oksa-6-

azasyklopent-dekan-15-on uttrykt 

som tulatromycinekvivalenter 

Storfe 300 μg/kg 

200 μg/kg 

4500 μg/kg 

3000 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Skal ikke brukes til dyr som gir melk 

beregnet på konsum. 

Midlertidige grenseverdier utløper  

1. januar 2015. 

Antiinfektiva/antibiotika» 

Svin 800 μg/kg 

300 μg/kg 

4000 μg/kg 

8000 μg/kg 

Muskler 

Skinn og fett i naturlig 

forhold 

Lever 

Nyrer 

Midlertidige grenseverdier utløper  

1. januar 2015. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1390/2014 

av 19. desember 2014 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet eprinomektin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder («grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i 

veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, skal 

fastsettes i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler 

av animalsk opprinnelse er oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Eprinomektin er i dag oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff i muskler, fett, 

lever, nyrer og melk fra storfe, sau og geit. De midlertidige grenseverdiene for restmengder av nevnte stoff i muskler, 

fett, lever, nyrer og melk fra sau og geit utløp 1. juli 2014. 

4) Komiteen for veterinærpreparater har anbefalt en forlengelse av den midlertidige grenseverdien ettersom analyse-

metoden for overvåking av restmengder i sau og geit ikke er tilstrekkelig validert. De ufullstendige vitenskapelige 

dataene om valideringen av analysemetoden anses ikke å utgjøre noen fare for menneskers helse. 

5) I samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, i forbindelse med et annet 

næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, 

i forbindelse med andre arter. Komiteen for veterinærpreparater har fastslått at det ikke er grunnlag for ekstrapolering til 

andre arter bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

6) Posten for eprinomektin i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres slik at gyldighetstiden 

for de midlertidige grenseverdiene forlenges til 30. juni 2016. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde de nye 

grenseverdiene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 369 av 24.12.2014, s. 65, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 253/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 33. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 22. februar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 19. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet eprinomektin lyde: 

Farmakologisk virksomt 

stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med artikkel 14 nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 470/2009) 
Terapeutisk klassifisering 

«Eprinomektin Eprinomektin B1a Storfe 50 μg/kg 

250 μg/kg 

1500 μg/kg 

300 μg/kg 

20 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Melk 

INGEN ANGIVELSE Parasittmidler / midler mot 

endo- og ektoparasitter» 

Sau, geit 50 μg/kg 

250 μg/kg 

1500 μg/kg 

300 μg/kg 

20 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Melk 

Midlertidige grenseverdier for restmengder 

utløper 30. juni 2016 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1078 

av 3. juli 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet klodronsyre (i form av dinatriumsalt)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal grenseverdien for restmengder (heretter kalt «grense-

verdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Klodronsyre (i form av dinatriumsalt) er ennå ikke oppført i denne tabellen. 

4) En søknad om fastsettelse av grenseverdier for restmengder av klodronsyre (i form av dinatriumsalt) i dyr av 

hestefamilien er inngitt til Det europeiske legemiddelkontor (heretter kalt «Kontoret»). 

5) Kontoret har, på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater, anbefalt at det ikke er nødvendig å 

fastsette grenseverdier for restmengder for klodronsyre i dyr av hestefamilien med hensyn til vern av menneskers helse, 

forutsatt at stoffet ikke benyttes i dyr som gir melk beregnet på konsum. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel 

fra samme art, eller grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) Kontoret har vurdert det dithen at ekstrapolering av grenseverdien for klodronsyre (i form av dinatriumsalt) i dyr av 

hestefamilien til andre arter bestemt til næringsmiddelproduksjon ikke er hensiktsmessig, da det med tanke på den 

foreslåtte indikasjonen og virkemåten ikke er sannsynlig at dette aktive stoffet vil bli benyttet til andre arter bestemt til 

næringsmiddelproduksjon enn hester. 

8) Tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 4.7.2015, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 254/2015 av 30. oktober 2015 

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 35. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2021/EØS/17/38 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 2. september 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. juli 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 til vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 innsettes følgende stoff i alfabetisk rekkefølge: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 
Andre bestemmelser (i samsvar med artikkel 14  

nr. 7 i forordning (EF) nr. 470/2009) 
Terapeutisk klassifisering 

«Klodronsyre (i form av 

dinatriumsalt) 

IKKE RELEVANT Dyr av 

hestefamilien 

Grenseverdi ikke 

påkrevd 

IKKE RELEVANT Skal ikke brukes til dyr som gir melk 

beregnet på konsum 

Muskel- og skjelettsystem / 

legemidler til behandling av 

beinsykdommer» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1079 

av 3. juli 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet heksaflumuron(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal grenseverdien for restmengder (heretter kalt 

«grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt 

til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Heksaflumuron er ennå ikke oppført i denne tabellen. 

4) En søknad om fastsettelse av grenseverdier av heksaflumuron i fisk er inngitt til Det europeiske legemiddelkontor 

(heretter kalt «Kontoret»). 

5) Kontoret har, på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater, anbefalt å fastsette en grenseverdi for 

heksaflumuron i fisk som gjelder for muskler og skinn i naturlig forhold. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Kontoret overveie å bruke grenseverdier som er fastsatt for et 

farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på annet næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier 

som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) Kontoret har vurdert det dithen at grenseverdiene for heksaflumuron ikke kan ekstrapoleres fra fisk til andre arter 

bestemt til næringsmiddelproduksjon, da stoffskiftet hos fisk er mer begrenset enn stoffskiftet hos pattedyr og fugler. 

8) Tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 4.7.2015, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 254/2015 av 30. oktober 2015 

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 35. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2021/EØS/17/39 
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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 2. september 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 innsettes en post for følgende stoff i alfabetisk rekkefølge: 

Farmakologisk virksomt 

stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med artikkel 14  

nr. 7 i forordning (EF) nr. 470/2009) 
Terapeutisk klassifisering 

«Heksaflumuron Heksaflumuron Fisk 500 μg/kg Muskler og skinn i 

naturlig forhold 

INGEN ANGIVELSE Parasittmidler / midler mot ekto-

parasitter» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1080 

av 3. juli 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet propyl 4-hydroksybenzoat og dets 

natriumsalter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal grenseverdien for restmengder («grenseverdien») av 

farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt til nærings-

middelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalter er ennå ikke oppført i denne tabellen. 

4) En søknad om fastsettelse av grenseverdier for propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalter i alle arter bestemt til 

næringsmiddelproduksjon er inngitt til Det europeiske legemiddelkontor («Kontoret»). 

5) Kontoret har, på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater, anbefalt at det ikke er nødvendig å 

fastsette grenseverdier for propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalter i alle arter bestemt til nærings-

middelproduksjon med hensyn til vern av menneskers helse, forutsatt at stoffet bare brukes som konserveringsmiddel. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel 

fra samme art, eller grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) På grunnlag av uttalelsen fra Kontoret om at det ikke bør fastsettes grenseverdier for propyl 4-hydroksybenzoat og dets 

natriumsalter, er det ikke mulig å ekstrapolere stoffet. 

8) Tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 4.7.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 254/2015 av 30. oktober 2015 

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

unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 35. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 2. september 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. juli 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 innsettes en post for følgende stoff i alfabetisk rekkefølge: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 
Andre bestemmelser (i samsvar med artikkel 14 

nr. 7 i forordning (EF) nr. 470/2009) 
Terapeutisk klassifisering 

«Propyl 4-hydroksybenzoat og 

dets natriumsalter 

IKKE RELEVANT Alle arter bestemt til 

næringsmiddel-

produksjon 

Grenseverdi ikke 

påkrevd 

IKKE RELEVANT Bare til bruk som konserveringsmiddel INGEN ANGIVELSE» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1308 

av 29. juli 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet basisk aluminiumsalisylat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal grenseverdien for restmengder (heretter kalt 

«grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt 

til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Basisk aluminiumsalisylat er allerede oppført i denne tabellen der det angis at basisk aluminiumsalisylat er tillatt for 

i) oral bruk for storfe, unntatt arter som gir melk beregnet på konsum, og ii) lokal bruk for alle arter bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, unntatt fisk. 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemiddelkontor (heretter kalt «Kontoret») om endring av den eksisterende 

posten for basisk aluminiumsalisylat. 

5) Kontoret har, på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater, anbefalt at klassifiseringen «grenseverdi 

ikke påkrevd» opprettholdes for basisk aluminiumsalisylat, men bare for lokal bruk av dette stoffet og bare for andre 

arter bestemt til næringsmiddelproduksjon enn storfe, geit, dyr av hestefamilien, kanin og fisk. Med tanke på at stoffet 

nå foreslås til bruk for voksne dyr, bør den eksisterende posten for storfe erstattes med numeriske grenseverdier 

ettersom klassifiseringen «grenseverdi ikke påkrevd» ikke lenger gjelder og det må fastsettes grenseverdier for vev og 

melk fra storfe. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel 

fra samme art, eller grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) Kontoret har vurdert det som hensiktsmessig at de numeriske grenseverdiene for basisk aluminiumsalisylat som er 

anbefalt til storfe, ekstrapoleres til geiter, hester og kaniner. 

8) Tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) Den analytiske metoden for å overvåke de foreslåtte grenseverdiene for basisk aluminiumsalisylat i vev eller melk fra 

storfe er tilgjengelig, men ikke ennå tilstrekkelig validert. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 200 av 30.7.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 255/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 37. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 
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10) I henhold til artikkel 14 nr. 4 i forordning (EF) nr. 470/2009 kan det fastsettes en midlertidig grenseverdi i tilfeller der 

de vitenskapelige dataene er ufullstendige, forutsatt at det ikke er noen grunn til å anta at restmengder av stoffet utgjør 

noen fare for menneskers helse. 

11) De foreslåtte numeriske grenseverdiene bør derfor være midlertidige og utløpe 31. desember 2016. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 28. september 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 29. juli 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet basisk aluminiumsalisylat lyde: 

Farmakologisk virksomt 

stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar 

med artikkel 14 nr. 7 i forordning 

(EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Basisk alumini-

umsalisylat 

Salisylsyre Storfe, geit, dyr av 

hestefamilien, kanin 

200 μg/kg 

500 μg/kg 

1 500 μg/kg 

1 500 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Midlertidige grenseverdier 

utløper 31. desember 2016. 

Midler mot diaré og 

antiinflammatoriske midler» 

Storfe, geit, dyr av 

hestefamilien 

9 μg/kg Melk 

 IKKE RELEVANT Alle arter som brukes til 

næringsmiddelproduksjon, 

unntatt storfe, geit, dyr av 

hestefamilien, kanin og fisk 

Grenseverdi ikke 

påkrevd 

IKKE RELEVANT Bare til lokal bruk  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1057 

av 1. juli 2015 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU om opprettelse av en liste over tredjestater med 

rammeregler som får anvendelse på virksomme stoffer for legemidler for mennesker, samt tilhørende 

virksomhet for kontroll og håndheving som sikrer et vernenivå for folkehelsen som tilsvarer Unionens(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskaps-

regelverk for legemidler for mennesker(1), særlig artikkel 111b nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 111b nr. 1 i direktiv 2001/83/EF kan en tredjestat anmode Kommisjonen om å vurdere om denne 

statens rammeregler som får anvendelse på virksomme stoffer som eksporteres til Unionen, samt tilhørende virksomhet 

for kontroll og håndheving, sikrer et vernenivå for folkehelsen som tilsvarer Unionens, slik at den kan føres opp på 

listen over tredjestater som sikrer et vernenivå for folkehelsen som tilsvarer Unionens. 

2) Ved brev av 9. mai 2012 anmodet Israel om å bli ført opp i samsvar med artikkel 111b nr. 1 i direktiv 2001/83/EF. 

Kommisjonen konkluderte i sin vurdering av likeverdighet med at kravene i nevnte artikkel var oppfylt. Under 

vurderingen ble det tatt hensyn til avtalen om samsvarsvurdering og godkjenning av industriprodukter(2), som nevnt i 

artikkel 51 nr. 2 i nevnte direktiv, mellom Israel og Unionen. 

3) Ved brev av 4. oktober 2012 anmodet Brasil om å bli ført opp i samsvar med artikkel 111b nr. 1 i direktiv 2001/83/EF. 

På grunnlag av en gjennomgang av relevant dokumentasjon og to vurderinger på stedet, samtidig som det ble tatt hensyn 

til tiltaksplanen foreslått av Brasil 12. mars 2015, konkluderte Kommisjonens vurdering av likeverdighet med at kravene 

i nevnte artikkel var oppfylt. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU(3) bør derfor endres — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 2.7.2015, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 256/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til  

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 38. 

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

(2) Rådsbeslutning 2013/1/EU av 20. november 2012 om inngåelse av en protokoll til avtalen mellom Europa og middelhavsstatene om 

opprettelse av en assosiering mellom De europeiske fellesskap og deres medlemsstater på den ene side og staten Israel på den annen side, 

om samsvarsvurdering og godkjenning av industriprodukter (CAA) (EUT L 1 av 4.1.2013, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU av 22. november 2012 om opprettelse av en liste over tredjestater med 

rammeregler som får anvendelse på virksomme stoffer for legemidler for mennesker, samt tilhørende virksomhet for kontroll og 

håndheving som sikrer et vernenivå for folkehelsen som tilsvarer Unionens, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv  

2001/83/EF (EUT L 325 av 23.11.2012, s. 15). 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Liste over tredjestater med rammeregler som får anvendelse på virksomme stoffer for legemidler for mennesker, samt 

tilhørende virksomhet for kontroll og håndheving som sikrer et vernenivå for folkehelsen som tilsvarer Unionens 

Tredjestat Merknader 

Australia  

Brasil  

Israel(1)  

Japan  

Sveits  

De forente stater  

(1) Skal i det følgende forstås som staten Israel unntatt territorier som har vært under israelsk administrasjon siden juni 1967, dvs. 

Golanhøydene, Gazastripen, Øst-Jerusalem og resten av Vestbredden.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1494 

av 4. september 2015 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med 

hensyn til benzen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 131, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I post 5 nr. 3 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 forbys omsetning eller bruk av benzen som stoff eller 

som bestanddel i andre stoffer eller i blandinger, i konsentrasjoner lik eller høyere enn 0,1 vektprosent. 

2) På grunn av særlige geologiske forhold inneholder naturgass fra visse reservoarer mer benzen enn 0,1 vektprosent, men 

mindre enn 0,1 volumprosent. 

3) De tilgjengelige teknikker for å redusere konsentrasjonen av benzen i denne naturgassen til mindre enn 0,1 vektprosent 

ville innebære investeringsutgifter nær 1 milliard euro og driftsutgifter på omkring 60 millioner euro per år. 

4) En risikovurdering foretatt i 2013 av Dutch Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (riksinstituttet for folkehelse 

og miljø) konkluderte med at naturgass som bringes i omsetning til privat bruk, og som har en konsentrasjon av benzen 

høyere enn 0,1 vektprosent, men mindre enn 0,1 volumprosent, ikke innebærer en uakseptabel helserisiko. 

5) Komiteen for risikovurdering (RAC) i Det europeiske kjemikaliebyrå bekreftet i sin uttalelse(2) av 28. november 2014 at 

forbrukernes eksponering for konsentrasjoner av benzen i naturgass som er høyere enn 0,1 vektprosent, men lavere enn 

0,1 volumprosent, ikke utgjør en risiko for forbrukernes helse som ikke er under tilstrekkelig kontroll. 

6) Den høye kostnaden ved å redusere konsentrasjonen av benzen i naturgass til mindre enn 0,1 vektprosent vil ikke stå i 

forhold til gevinsten og vil i lys av RACs uttalelse være unødvendig fra et risikohåndteringssynspunkt. Forordning (EF) 

nr. 1907/2006 bør derfor endres for å muliggjøre omsetning og bruk av naturgass med en konsentrasjon av benzen på 

under 0,1 volumprosent. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 233 av 5.9.2015, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 257/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 39. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rac_opinion_adopted_benzene_in_natural_gas_en.pdf 
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7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 4. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ny bokstav c) i nr. 4 i post 5 kolonne 2 lyde: 

«c) naturgass brakt i omsetning til privat bruk, forutsatt at konsentrasjonen av benzen er lavere enn 0,1 volumprosent.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/830 

av 28. mai 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, 

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 131, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsettes krav til utarbeiding av sikkerhetsdatablader som brukes til å 

gi opplysninger om kjemiske stoffer og stoffblandinger i Den europeiske union. 

2) Ved det globalt harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS), utviklet innenfor rammen av 

De forente nasjoner, fastsettes internasjonalt harmoniserte kriterier for klassifisering og merking av kjemikalier og 

regler for sikkerhetsdatablader. 

3) Kravene til sikkerhetsdatablader i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør tilpasses i samsvar med den femte 

revisjonen av GHS-reglene for sikkerhetsdatablader. 

4) Den 1. juni 2015 vil to motstridende endringer av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006 tre i kraft samtidig, én 

som følge av artikkel 59 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2) og én som følge av 

kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010(3). For å unngå forvirring om hvilken utgave av vedlegg II som gjelder, bør 

dette vedlegget, i dets endrede form, erstattes med et nytt vedlegg II. 

5) Å kreve at markedsdeltakere som allerede har utarbeidet sikkerhetsdatablader ajourfører dem umiddelbart i samsvar 

med det endrede vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006, ville medføre en uforholdsmessig byrde. Derfor bør disse 

markedsdeltakerne tillates i en viss periode å fortsatt bruke sikkerhetsdatablader som sendes til en mottaker før  

1. juni 2015. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved artikkel 59 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1272/2008 og ved 

forordning (EU) nr. 453/2010, erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 29.5.2015, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 258/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 40. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

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

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

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 av 20. mai 2010 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) (EUT L 133 av 31.5.2010, s. 1). 

2021/EØS/17/44 
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Artikkel 2 

Med forbehold for artikkel 31 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006 kan sikkerhetsdatablader som sendes til en mottaker før  

1. juni 2015, fortsatt brukes, og de trenger ikke å oppfylle kravene i vedlegget til denne forordning før 31. mai 2017. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. juni 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 28. mai 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

KRAV TIL UTARBEIDING AV SIKKERHETSDATABLADER 

DEL A 

0.1. Innledning 

0.1.1. I dette vedlegget fastsettes de kravene leverandøren skal oppfylle ved utarbeiding av et sikkerhetsdatablad for et 

stoff eller en stoffblanding i samsvar med artikkel 31. 

0.1.2. Opplysningene i sikkerhetsdatabladet skal være i samsvar med opplysningene i rapporten om kjemikaliesikkerhet, 

dersom en slik rapport kreves. Dersom det er utarbeidet en rapport om kjemikaliesikkerhet, skal det eller de 

relevante eksponeringsscenarioene angis i et vedlegg til sikkerhetsdatabladet. 

0.2. Generelle krav til utarbeiding av et sikkerhetsdatablad 

0.2.1. Sikkerhetsdatabladet skal sette brukerne i stand til å ta de nødvendige forholdsregler med hensyn til vern av 

menneskers helse og sikkerhet på arbeidsplassen samt vern av miljøet. Den som utarbeider sikkerhetsdatabladet, 

skal sørge for at leserne informeres om farene forbundet med et stoff eller en stoffblanding, og gi opplysninger om 

sikker lagring, håndtering og sluttbehandling av stoffet eller stoffblandingen. 

0.2.2. Opplysningene i sikkerhetsdatabladene skal også oppfylle kravene fastsatt i direktiv 98/24/EF. Sikkerhetsdatabladet 

skal særlig gjøre det mulig for arbeidsgiverne å avgjøre om det finnes noen farlige kjemiske agenser på 

arbeidsplassen, og å vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet som følge av bruken av dem. 

0.2.3. Opplysningene i sikkerhetsdatabladet skal være klart og konsist formulert. Sikkerhetsdatabladet skal utarbeides av 

en kvalifisert person, som skal ta hensyn til særlige behov og kunnskaper hos brukerne i den grad disse er kjent. 

Leverandører av stoffer og stoffblandinger skal sørge for at de kvalifiserte personene har fått hensiktsmessig 

opplæring, herunder oppfriskningskurs. 

0.2.4. Språket som brukes i sikkerhetsdatabladet, skal være enkelt, klart og presist, og uten sjargong, akronymer og 

forkortelser. Uttrykk som «kan være farlig», «ingen helsevirkninger», «sikker under de fleste bruksvilkår» eller 

«ufarlig», eller eventuelle andre uttrykk som angir at stoffet eller stoffblandingen ikke er farlig, eller andre uttrykk 

som ikke er forenlige med klassifiseringen av stoffet eller stoffblandingen, skal ikke benyttes. 

0.2.5. Datoen for utarbeiding av sikkerhetsdatabladet skal angis på første side. Når et sikkerhetsdatablad er revidert, og 

den nye, reviderte versjonen sendes til mottakerne, skal leseren gjøres oppmerksom på endringene i avsnitt 16 i 

sikkerhetsdatabladet, med mindre endringene er angitt andre steder. For reviderte sikkerhetsdatablader skal datoen 

for utarbeiding, uttrykt som «Revidert: (dato)» samt versjonsnummer, revisjonsnummer, endringsdato eller en 

annen angivelse av hvilken versjon som erstattes, angis på første side. 

0.3. Sikkerhetsdatabladets format 

0.3.1. Et sikkerhetsdatablad har ikke noen bestemt lengde. Lengden på sikkerhetsdatabladet skal stå i rimelig forhold til 

faren forbundet med stoffet eller stoffblandingen og de tilgjengelige opplysningene. 

0.3.2. Alle sidene i et sikkerhetsdatablad, herunder eventuelle vedlegg, skal nummereres og inneholde en angivelse av 

enten sikkerhetsdatabladets lengde (som f.eks. «side 1 av 3») eller en angivelse av om det er en etterfølgende side 

(som f.eks. «Fortsetter neste side» eller «Slutt på sikkerhetsdatabladet»). 

0.4. Sikkerhetsdatabladets innhold 

Opplysningene som kreves i dette vedlegg, skal om nødvendig, og dersom de er tilgjengelige, tas med i sikkerhets-

databladet i de aktuelle underavsnittene fastsatt i del B. Sikkerhetsdatabladet skal ikke inneholde tomme 

underavsnitt.  
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0.5. Andre krav til opplysninger 

Med tanke på de mange ulike egenskapene stoffer og stoffblandinger har, kan det i noen tilfeller være nødvendig å 

ta med relevante og tilgjengelige tilleggsopplysninger i de relevante underavsnittene. 

Ytterligere sikkerhets- og miljøopplysninger kreves for å oppfylle behovene til sjøfolk og andre transportarbeidere 

innenfor bulktransport av farlig gods på bulkskip eller tankfartøyer til sjøs eller i fart på innlands vannveier som 

omfattes av Den internasjonale sjøfartsorganisasjons (IMO) eller nasjonale bestemmelser. I underavsnitt 14.7 

anbefales det at grunnleggende opplysninger om klassifisering inngår når slik last transporteres i bulk i samsvar 

med vedlegg II til Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip, 1973, som endret ved 

protokollen av 1978 (MARPOL)(1) og det internasjonale regelverket for bygging og utrustning av skip som 

transporterer farlige kjemikalier i bulk (IBC-regelverket)(2). Skip som transporterer olje eller petroleumsbrensel, 

som definert i vedlegg I til MARPOL, i bulk eller som bunkrer petroleumsbrensel, må dessuten før lasting være 

utstyrt med et «sikkerhetsdatablad» i samsvar med resolusjon av IMOs sjøfartssikkerhetskomité (MSC) 

«Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for Marpol Annex I Oil Cargo and Oil Fuel» 

(MSC.286(86)). For å ha ett harmonisert sikkerhetsdatablad for så vel sjøtransport som annen transport kan derfor 

tilleggsbestemmelsene i resolusjon MSC.286(86), der det er relevant, inkluderes i sikkerhetsdatabladene for 

sjøtransport ifølge MARPOL, vedlegg I oljelast og brennstoff for skip. 

0.6. Enheter 

Måleenhetene fastsatt i rådsdirektiv 80/181/EØF(3) skal benyttes. 

0.7. Særlige tilfeller 

Sikkerhetsdatablader kreves også for de særlige tilfellene angitt i nr. 1.3 i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 1272/2008, som det foreligger merkingsunntak for. 

1. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 

I dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet angis bestemmelser om hvordan stoffet eller stoffblandingen skal 

identifiseres og hvordan de identifiserte relevante bruksområdene, navnet på leverandøren av stoffet eller 

stoffblandingen og leverandørens kontaktopplysninger, herunder en kontakt i nødstilfeller, skal angis i 

sikkerhetsdatabladet. 

1.1. Produktidentifikator 

Produktidentifikatoren skal angis i samsvar med artikkel 18 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1272/2008 for et stoff og i 

samsvar med artikkel 18 nr. 3 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1272/2008 for en stoffblanding, og slik det er angitt 

på merkingen på det eller de offisielle språkene i den eller de medlemsstatene der stoffet eller stoffblandingen 

bringes i omsetning, med mindre den eller de berørte medlemsstatene fastsetter noe annet. 

For registreringspliktige stoffer skal produktidentifikatoren være i samsvar med den som oppgis ved registreringen, 

og registreringsnummeret tildelt i henhold til artikkel 20 nr. 3 i denne forordning skal også angis. 

Uten at det berører etterfølgende brukeres forpliktelser som fastsatt i artikkel 39 i denne forordning, kan en 

leverandør, dersom leverandøren er en distributør eller en etterfølgende bruker, sløyfe den delen av registrerings-

nummeret som gjelder den enkelte registrant i en felles innsendelse, forutsatt at 

a)  den nevnte leverandøren på anmodning, for håndhevingsformål, påtar seg ansvaret for å oppgi det fullstendige 

registreringsnummeret eller, dersom leverandøren ikke har tilgang til det fullstendige registreringsnummeret, å 

videresende anmodningen til sin leverandør i samsvar med bokstav b), og  

  

(1) MARPOL — Konsolidert utgave 2006, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7. 

(2) IBC-regelverket, 2007-utgaven, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6. 

(3) Rådsdirektiv 80/181/EØF av 20. desember 1979 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om måleenheter og om opphevelse av 

direktiv 71/354/EØF (EFT L 39 av 15.2.1980, s. 40). 
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b)  den nevnte leverandøren oppgir det fullstendige registreringsnummeret til den myndigheten i medlemsstaten 

som er ansvarlig for håndhevingen («håndhevingsmyndigheten») innen sju dager etter at anmodningen er 

mottatt, enten direkte fra håndhevingsmyndigheten, eller videresendt fra leverandørens mottaker eller, dersom 

leverandøren ikke har tilgang til det fullstendige registreringsnummeret, videresender anmodningen til sin 

leverandør innen sju dager etter at anmodningen er mottatt, og samtidig underretter håndhevingsmyndigheten. 

Et enkelt sikkerhetsdatablad kan omfatte mer enn ett stoff eller én stoffblanding dersom opplysningene i 

sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i dette vedlegg for hvert av de nevnte stoffene eller stoffblandingene. 

Andre identifikasjonsmåter 

Andre navn eller synonymer som benyttes i merkingen av stoffet eller stoffblandingen, eller som er allment kjent, 

som f.eks. alternative navn og numre, selskapets produktkoder eller andre entydige identifikatorer, kan angis. 

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 

De identifiserte bruksområdene som er relevante for mottakeren eller mottakerne av stoffet eller stoffblandingen, 

skal minst angis. Dette gjøres i form av en kort beskrivelse av stoffets eller stoffblandingens funksjon, som f.eks. 

«flammehemmende», «antioksiderende». 

De bruksområdene som leverandøren advarer mot og grunnene til dette, skal om nødvendig angis. Listen behøver 

ikke være uttømmende. 

Dersom det kreves en rapport om kjemikaliesikkerhet, skal opplysningene i dette underavsnittet i sikkerhets-

databladet være i samsvar med de identifiserte bruksområdene i rapporten om kjemikaliesikkerhet og med 

eksponeringsscenarioene fra den nevnte rapporten, som angitt i vedlegget til sikkerhetsdatabladet. 

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet 

Leverandøren skal identifiseres, enten det er framstilleren, importøren, enerepresentanten, den etterfølgende 

brukeren eller distributøren. Leverandørens fullstendige adresse og telefonnummer skal oppgis, samt en  

e-postadresse til en behørig person som er ansvarlig for sikkerhetsdatabladet. 

I tillegg, dersom leverandøren ikke er representert i den medlemsstaten der stoffet eller stoffblandingen bringes i 

omsetning, og leverandøren har utpekt en ansvarlig person for den nevnte medlemsstaten, skal fullstendig adresse 

og telefonnummer til den ansvarlige personen oppgis. 

For registranter skal opplysningene være i samsvar med de opplysningene om framstilleren eller importøren som 

ble gitt ved registreringen. 

Dersom en enerepresentant er utpekt, kan opplysninger om framstilleren eller tilvirkeren utenfor Unionen også 

oppgis. 

1.4. Nødtelefonnummer 

Det skal gis henvisning til opplysninger om nødmeldingstjenester. Dersom det finnes et offisielt rådgivende organ i 

medlemsstaten der stoffet eller stoffblandingen bringes i omsetning (f.eks. et organ med ansvar for å ta imot 

helseopplysninger som nevnt i artikkel 45 i forordning (EF) nr. 1272/2008), er det tilstrekkelig å oppgi det nevnte 

organets telefonnummer. Dersom slike tjenester av ulike årsaker har begrenset tilgjengelighet, f.eks. med hensyn til 

åpningstider eller hvilken type opplysninger som gis, skal dette klart angis. 

2. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 

I dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet beskrives farene ved stoffet eller stoffblandingen og nødvendige advarsler 

forbundet med de nevnte farene. 

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen 

Den klassifiseringen av stoffet eller stoffblandingen som følger av anvendelsen av klassifiseringskriteriene i 

forordning (EF) nr. 1272/2008, skal angis. Dersom leverandøren har meldt inn opplysninger om stoffet til 

klassifiserings- og merkingsfortegnelsen i samsvar med artikkel 40 i forordning (EF) nr. 1272/2008, skal 

klassifiseringen angitt i sikkerhetsdatabladet være den samme som klassifiseringen i den nevnte meldingen.  
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Dersom stoffblandingen ikke oppfyller klassifiseringskriteriene i samsvar med forordning 1272/2008/EF, skal dette 

klart angis. 

Opplysninger om stoffene i stoffblandingen skal angis i underavsnitt 3.2. 

Dersom klassifiseringen, herunder faresetningene, ikke er fullstendig beskrevet, skal det vises til avsnitt 16, der den 

fullstendige teksten til hver klassifisering, herunder hver faresetning, skal angis. 

De viktigste fysiske, helsemessige og miljømessige skadevirkningene skal angis i samsvar med avsnitt 9–12 i 

sikkerhetsdatabladet på en slik måte at det er mulig for ikke-sakkyndige å identifisere farene knyttet til stoffet eller 

stoffblandingen. 

2.2. Merkingselementer 

På grunnlag av klassifiseringen skal minst følgende elementer som finnes på etiketten i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1272/2008, angis: farepiktogram(mer), varselord, faresetning(er) og sikkerhetssetning(er). Fargepikto-

grammet fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008 kan erstattes av en grafisk gjengivelse av det fullstendige 

farepiktogrammet i svart og hvitt eller av en grafisk gjengivelse av bare symbolet. 

De gjeldende merkingselementene i samsvar med artikkel 25 og artikkel 32 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1272/2008 

skal angis. 

2.3. Andre farer 

Det skal gis opplysninger om hvorvidt stoffet eller stoffblandingen oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB i 

samsvar med vedlegg XIII. 

Det skal gis opplysninger om andre farer som ikke fører til klassifisering, men som kan bidra til de generelle farene 

ved stoffet eller stoffblandingen, som f.eks. danning av luftforurensende stoffer i forbindelse med herding eller 

bearbeiding, støvdanning, eksplosive egenskaper som ikke oppfyller klassifiseringskriteriene i del 2 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 1272/2008, fare for støveksplosjon, kryss-sensibilisering, kvelningsfare eller forfrysningsfare, 

stor sannsynlighet for utvikling av lukt eller smak, eller miljøvirkninger som f.eks. farer for jordorganismer, eller 

fotokjemisk ozondanningspotensial. Angivelsen «Kan danne eksplosiv blanding av støv og luft ved spredning» er 

formålstjenlig ved fare for støveksplosjon. 

3. AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler 

I dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet beskrives den kjemiske identiteten til bestanddelen(e) i stoffet eller 

stoffblandingen, herunder urenheter og stabiliserende tilsetningsstoffer som fastsatt nedenfor. Det skal gis 

hensiktsmessige og tilgjengelige sikkerhetsopplysninger om overflatekjemi. 

3.1. Stoffer 

Den kjemiske identiteten til stoffets hovedbestanddel skal angis med minst produktidentifikatoren eller en av de 

andre identifikasjonsmåtene angitt i underavsnitt 1.1. 

Den kjemiske identiteten til eventuelle urenheter, stabiliserende tilsetningsstoffer eller andre enkeltbestanddeler enn 

hovedbestanddelen som selv er klassifisert, og som bidrar til klassifiseringen av stoffet, skal angis på følgende 

måte: 

a)  produktidentifikatoren i samsvar med artikkel 18 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1272/2008, 

b)  dersom produktidentifikatoren ikke er tilgjengelig, et av de andre navnene (vanlig navn, handelsnavn, 

forkortelse) eller identifikasjonsnumrene. 

Leverandører av stoffer kan i tillegg velge å oppføre alle bestanddeler, herunder ikke-klassifiserte bestanddeler. 

Dette underavsnittet kan også brukes til å gi opplysninger om stoffer med flere bestanddeler. 

3.2. Stoffblandinger 

Produktidentifikatoren, konsentrasjonen eller konsentrasjonsområdene og klassifiseringene skal angis for minst alle 

stoffer nevnt i 3.2.1 eller 3.2.2. Leverandører av stoffblandinger kan i tillegg velge å oppføre alle stoffer i 

stoffblandingen, herunder stoffer som ikke oppfyller klassifiseringskriteriene. Disse opplysningene skal sette 

mottakeren i stand til raskt å identifisere farene ved stoffene i stoffblandingen. Farene ved selve stoffblandingen 

angis i avsnitt 2. 
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Konsentrasjonene av stoffene i en stoffblanding skal beskrives på én av følgende måter: 

a)  nøyaktige masse- eller volumprosenter i fallende orden, dersom det er teknisk mulig, 

b)  intervaller av masse- eller volumprosenter i fallende orden, dersom det er teknisk mulig. 

Ved bruk av prosentintervaller skal helse- og miljøfarene beskrive virkningene av den høyeste konsentrasjonen av 

hver bestanddel. 

Dersom det finnes opplysninger om virkningene av stoffblandingen som helhet, skal disse opplysningene tas med i 

avsnitt 2. 

Dersom det i henhold til artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1272/2008 er tillatt å bruke en alternativ kjemisk 

betegnelse, kan denne betegnelsen brukes. 

3.2.1. For stoffblandinger som oppfyller klassifiseringskriteriene i samsvar med forordning 1272/2008/EF, skal følgende 

stoffer angis, sammen med konsentrasjonen eller konsentrasjonsintervallet i stoffblandingen: 

a)  stoffer som utgjør en helse- eller en miljøfare i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, dersom de nevnte 

stoffene finnes i konsentrasjoner lik eller høyere enn den laveste av følgende verdier: 

ia)  de generiske grenseverdiene angitt i tabell 1.1 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1272/2008, 

ib)  de generiske konsentrasjonsgrensene angitt i del 3–5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008, idet det 

tas hensyn til konsentrasjonene angitt i merknadene til visse tabeller i del 3 i forbindelse med forpliktelsen 

til på anmodning å gjøre tilgjengelig et sikkerhetsdatablad for stoffblandingen og for aspirasjonsfare 

(avsnitt 3.10 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008) ≥ 10 %. 

Liste over fareklasser, farekategorier og konsentrasjonsgrenser for hvilke et stoff skal oppføres som 

et stoff i en stoffblanding i underavsnitt 3.2 

1.1. Fareklasse og farekategori 
Konsentrasjonsgrense 

(%) 

Akutt giftighet, kategori 1, 2 og 3 ≥ 0,1 

Akutt giftighet, kategori 4 ≥ 1 

Hudetsing/hudirritasjon, kategori 1, underkategori 1A, 1B og 1C og kategori 2 ≥ 1 

Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon, kategori 1 og 2 ≥ 1 

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt ≥ 0,1 

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, kategori 1A og 1B ≥ 0,1 

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, kategori 2 ≥ 1 

Kreftframkallende, kategori 1A, 1B og 2 ≥ 0,1 

Reproduksjonstoksisitet, kategori 1A, 1B og 2, og virkninger på eller via laktasjon ≥ 0,1 

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — enkelteksponering, kategori 1 og 2 ≥ 1 

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt eksponering, kategori 1 og 2 ≥ 1 

Aspirasjonsfare ≥ 10 
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1.1. Fareklasse og farekategori 
Konsentrasjonsgrense 

(%) 

Farlig for vannmiljøet — akutt, kategori 1 ≥ 0,1 

Farlig for vannmiljøet — kronisk, kategori 1 ≥ 0,1 

Farlig for vannmiljøet — kronisk, kategori 2, 3 og 4 ≥ 1 

Farlig for ozonlaget ≥ 0,1 

ii)  De særlige konsentrasjonsgrensene angitt i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

iii)  Dersom en M-faktor er angitt i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, den generiske 

grenseverdien i tabell 1.1 i vedlegg I til nevnte forordning, justert ved hjelp av beregningen fastsatt i 

avsnitt 4.1 i vedlegg I til nevnte forordning. 

iv)  De særlige konsentrasjonsgrensene angitt i klassifiserings- og merkingsfortegnelsen som er opprettet i 

henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

v)  Konsentrasjonsgrensene fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

vi)  Dersom en M-faktor er angitt i klassifiserings- og merkingsfortegnelsen opprettet i henhold til forordning 

(EF) nr. 1272/2008, den generiske grenseverdien i tabell 1.1 i vedlegg I til nevnte forordning, justert ved 

hjelp av beregningen fastsatt i avsnitt 4.1 i vedlegg I til nevnte forordning. 

b)  Stoffer for hvilke det er fastsatt unionsgrenseverdier for eksponering på arbeidsplassen, og som ikke allerede er 

oppført i bokstav a). 

c)  Stoffer som er persistente, bioakkumulerende og giftige, eller svært persistente og svært bioakkumulerende i 

samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg XIII, eller stoffer som er oppført på listen opprettet i samsvar med 

artikkel 59 nr. 1 av andre årsaker enn farene nevnt i bokstav a), dersom konsentrasjonen av et enkeltstoff er lik 

eller høyere enn 0,1 %. 

3.2.2. For stoffblandinger som ikke oppfyller klassifiseringskriteriene i samsvar med forordning (EF) 1272/2008, skal 

stoffer som finnes i enkeltkonsentrasjoner lik eller høyere enn nedenstående konsentrasjoner, angis sammen med 

konsentrasjonen eller konsentrasjonsintervallet: 

a)  1 vektprosent i stoffblandinger som ikke er gassblandinger, og 0,2 volumprosent i gassblandinger for 

i)  stoffer som utgjør en helse- eller miljøfare i henhold til forordning (EF) 1272/2008, eller 

ii)  stoffer for hvilke det er fastsatt unionsgrenseverdier for eksponering på arbeidsplassen, 

b)  0,1 vektprosent for stoffer som er persistente, bioakkumulerende og giftige i samsvar med kriteriene angitt i 

vedlegg XIII, svært persistente og svært bioakkumulerende i samsvar med kriteriene angitt i vedlegg XIII, eller 

som er oppført på listen opprettet i samsvar med artikkel 59 nr. 1 av andre årsaker enn farene nevnt i bokstav a). 

3.2.3. For stoffene angitt i underavsnitt 3.2 skal stoffets klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, 

herunder fareklassen(e) og kategorikoden(e) angitt i tabell 1.1 i vedlegg VI til nevnte forordning samt 

faresetningene angitt i samsvar med stoffenes fysiske farer og farer for menneskers helse og miljøet, angis. Den 

fullstendige teksten til faresetningene trenger ikke å tas med i dette avsnittet, det er tilstrekkelig å oppgi kodene. 

Dersom den fullstendige teksten ikke er tatt med, skal det vises til avsnitt 16, som skal inneholde den fullstendige 

teksten til hver relevante faresetning. Dersom stoffet ikke oppfyller klassifiseringskriteriene, skal årsaken til at 

stoffet er oppført i underavsnitt 3.2, oppgis, for eksempel «uklassifisert vPvB-stoff» eller «stoff med en 

unionsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen». 



Nr. 17/560 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

3.2.4. For stoffene angitt i underavsnitt 3.2 skal navnet og, om tilgjengelig, registreringsnummeret, som tildelt i henhold 

til artikkel 20 nr. 3 i denne forordning, oppgis. 

Uten at det berører etterfølgende brukeres forpliktelser som fastsatt i artikkel 39 i denne forordning, kan 

leverandøren av stoffblandingen sløyfe den delen av registreringsnummeret som gjelder den enkelte registrant i en 

felles innsending, forutsatt at 

a)  den nevnte leverandøren på anmodning, for håndhevingsformål, påtar seg ansvaret for å oppgi det fullstendige 

registreringsnummeret eller, dersom leverandøren ikke har tilgang til det fullstendige registreringsnummeret, å 

videresende anmodningen til sin leverandør i samsvar med bokstav b), og 

b)  den nevnte leverandøren oppgir det fullstendige registreringsnummeret til den myndigheten i medlemsstaten 

som er ansvarlig for håndhevingen (heretter kalt «håndhevingsmyndigheten») innen sju dager etter at 

anmodningen er mottatt, enten direkte fra håndhevingsmyndigheten eller videresendt fra leverandørens 

mottaker eller, dersom leverandøren ikke har tilgang til det fullstendige registreringsnummeret, videresender 

anmodningen til sin leverandør innen sju dager etter at anmodningen er mottatt, og samtidig underretter 

håndhevingsmyndigheten. 

EF-nummeret, om tilgjengelig, skal oppgis i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. Dersom CAS-nummeret 

og IUPAC-navnet er kjent, kan også disse oppgis. 

For stoffer som er angitt i dette underavsnittet ved bruk av en alternativ kjemisk betegnelse i samsvar med artikkel 

15 i direktiv 1999/45/EF eller artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1272/2008, er registreringsnummeret, EF-nummeret 

og andre nøyaktige kjemiske identifikatorer ikke nødvendig. 

4. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 

I dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet skal førstehjelp beskrives på en slik måte at en person uten opplæring kan 

forstå og bruke den uten bruk av avansert utstyr og uten tilgang til et stort utvalg av legemidler. Dersom legehjelp er 

nødvendig, skal dette framgå av veiledningen, herunder hvor raskt denne skal gis. 

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

4.1.1. Førstehjelpsinstrukser skal inndeles etter relevante eksponeringsveier. Underavsnitt skal brukes til å angi 

framgangsmåte for hver eksponeringsvei, som f.eks. innånding, hudkontakt, øyekontakt og inntak gjennom 

munnen. 

4.1.2. Råd skal gis med hensyn til om 

a)  øyeblikkelig legehjelp er nødvendig, og om forsinkede virkninger kan ventes etter eksponering, 

b)  flytting av den eksponerte personen til et sted med frisk luft anbefales, 

c)  det anbefales at personens klær og sko tas av og behandles, og 

d)  personlig verneutstyr for personer som yter førstehjelp anbefales. 

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 

Det skal gis kortfattede opplysninger om de viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede, av 

eksponering. 

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig 

Om nødvendig skal det gis opplysninger om klinisk prøving og legetilsyn med hensyn til forsinkede virkninger og 

særlige opplysninger om antidoter (dersom de er kjent) og kontraindikasjoner. 

For noen stoffer eller stoffblandinger kan det være viktig å understreke at særlige midler for å gi særskilt og 

øyeblikkelig behandling må være tilgjengelige på arbeidsplassen.  
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5. AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 

I dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet beskrives kravene til slokking av en brann som er forårsaket av stoffet eller 

stoffblandingen, eller som oppstår i nærheten av dem. 

5.1. Slokkingsmidler 

Egnede slokkingsmidler: 

Det skal gis opplysninger om egnede slokkingsmidler. 

Uegnede slokkingsmidler: 

Det skal angis om noen slokkemidler er uegnet i en bestemt situasjon der stoffet eller stoffblandingen inngår (f.eks. 

unngå høytrykksutstyr som kan føre til at det dannes en potensielt eksplosiv blanding av støv og luft). 

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen 

Det skal opplyses om farer som kan oppstå i forbindelse med stoffet eller stoffblandingen, som farlige forbrennings-

produkter som dannes når stoffet eller stoffblandingen brenner, f.eks. «kan utvikle giftig karbonmonoksid ved 

brann» eller «utvikler svovel- og nitrogenoksider ved forbrenning». 

5.3. Råd til brannmannskaper 

Det skal gis råd om alle vernetiltak som skal treffes i forbindelse med brannslokkingen, som f.eks. «beholdere skal 

avkjøles med vannsprøyting», og om særlig verneutstyr for brannmannskaper, som f.eks. støvler, kjeledresser, 

hansker, vernemasker for øyne og ansikt og luftforsynt åndedrettsvern. 

6. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 

I dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet beskrives anbefalinger om hensiktsmessige tiltak mot spill, lekkasjer eller 

utslipp, for å hindre skadevirkninger på personer, eiendom eller miljøet, eller for å redusere slike skadevirkninger til 

et minimum. Det skal skilles mellom tiltak mot store og små utslipp når utslippsmengden har en betydelig 

innvirkning på faren. Dersom framgangsmåtene for oppsamling og gjenvinning tyder på at det er nødvendig med 

forskjellige metoder, skal disse angis i sikkerhetsdatabladet. 

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner 

6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell 

Det skal gis råd med hensyn til utilsiktet spill og utslipp av stoffet eller stoffblandingen, som f.eks. 

a)  bruk av egnet verneutstyr (herunder personlig verneutstyr som nevnt i avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet) for å 

hindre eventuelle forurensningsskader på hud, øyne og klær, 

b)  fjerning av tennkilder, tilgang til tilstrekkelig ventilasjon, kontroll med støv, og 

c)  nødrutiner, som f.eks. behovet for å evakuere fareområdet eller for å rådspørre en sakkyndig. 

6.1.2. For nødhjelpspersonell 

Det skal gis råd med hensyn til hensiktsmessig materiale i personlig vernetøy (som f.eks. «hensiktsmessig: 

butylen», «ikke hensiktsmessig: PVC»). 

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø 

Det skal gis råd om eventuelle miljømessige forsiktighetsregler med hensyn til utilsiktet spill og utslipp av stoffet 

eller stoffblandingen, som f.eks. at spill og utslipp skal holdes borte fra avløp, overflatevann og grunnvann.  
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6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing 

6.3.1. Det skal gis hensiktsmessige råd om hvordan spill skal behandles. Hensiktsmessige oppsamlingsteknikker kan 

omfatte hver av følgende teknikker: 

a)  inndemming, tildekking av avløp, 

b)  tetting. 

6.3.2. Det skal gis hensiktsmessige råd om opprensking etter et spill. Hensiktsmessige oppsamlingsteknikker kan omfatte 

hver av følgende teknikker: 

a)  nøytralisering, 

b)  dekontaminering, 

c)  adsorpsjon, 

d)  rensing, 

e)  oppsuging, 

f)  utstyr som kreves til oppsamling/rensing (omfatter om nødvendig bruk av gnistfritt verktøy og utstyr). 

6.3.3. Alle andre opplysninger om spill og utslipp skal gis, herunder råd om uhensiktsmessige oppsamlings- og rensings-

teknikker, som f.eks. uttrykk som «... må aldri benyttes». 

6.4. Henvisning til andre avsnitt 

Om nødvendig skal det vises til avsnitt 8 og 13. 

7. AVSNITT 7: Håndtering og lagring 

I dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet skal det gis råd om sikker håndtering. Det skal legges vekt på hensikts-

messige forsiktighetsregler for de bruksområdene som er nevnt i underavsnitt 1.2, og på de unike egenskapene 

stoffet eller stoffblandingen har. 

Opplysningene i dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet gjelder vern av menneskers helse og miljøet samt sikkerhet. 

De skal hjelpe arbeidsgiveren med å utarbeide hensiktsmessige arbeidsmetoder og organisatoriske tiltak i henhold 

til artikkel 5 i direktiv 98/24/EF og artikkel 5 i direktiv 2004/37/EF. 

Dersom det kreves en rapport om kjemikaliesikkerhet, skal opplysningene i dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet 

være i samsvar med de identifiserte bruksområdene i rapporten om kjemikaliesikkerhet og med eksponerings-

scenarioene for risikohåndtering fra den nevnte rapporten, som angitt i vedlegget til sikkerhetsdatabladet. 

I tillegg til opplysningene i dette avsnittet finnes det relevante opplysninger også i avsnitt 8. 

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering 

7.1.1. Anbefalingene skal spesifiseres med sikte på å 

a)  muliggjøre sikker håndtering av stoffet eller stoffblandingen, som f.eks. oppsamling og tiltak for å hindre brann 

samt aerosol- og støvdanning, 

b)  hindre håndtering av uforenlige stoffer eller stoffblandinger, 

c)  gjøre oppmerksom på drift og forhold som skaper ny risiko ved at stoffets eller stoffblandingens egenskaper 

endres, og på formålstjenlige mottiltak, og 

d)  redusere utslipp av stoffet eller stoffblandingen til miljøet, som f.eks. å unngå spill og holde det borte fra avløp.  
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7.1.2. Det skal gis råd om allmenn yrkeshygiene, som f.eks. 

a)  ikke spise, drikke og røyke på arbeidsplasser, 

b)  vaske hendene etter bruk, og 

c)  ta av seg forurensede klær og forurenset verneutstyr før man går inn i spiserom. 

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter 

Rådet som gis, skal være i samsvar med de fysiske og kjemiske egenskapene beskrevet i avsnitt 9 i sikkerhets-

databladet. Dersom det er relevant, skal det gis råd om særlige lagringskrav, herunder: 

a)  Hvordan håndtere risikoer i forbindelse med 

i)  eksplosjonsfarlige omgivelser, 

ii)  etsing, 

iii)  antennelighetsfarer, 

iv)  uforenlige stoffer eller stoffblandinger, 

v)  fordamping og 

vi)  mulige tennkilder (herunder elektrisk utstyr). 

b)  Hvordan begrense og overvåke virkningene av 

i)  værforhold, 

ii)  omgivelsestrykk, 

iii)  temperatur, 

iv)  sollys, 

v)  fuktighet og 

vi)  vibrasjon. 

c)  Hvordan opprettholde stoffets eller stoffblandingens integritet ved bruk av 

i)  stabilisatorer og 

ii)  antioksidanter. 

d)  Andre råd, herunder 

i)  krav til ventilasjon, 

ii)  særskilt utforming av lagringsrom eller oppbevaringsbeholdere (herunder ytre tetningsvegger og 

ventilasjon), 

iii)  mengdebegrensninger under lagring (om relevant) og 

iv)  egnet emballasje.  
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7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) 

For stoffer og stoffblandinger som er beregnet for en eller flere særlige sluttanvendelser, skal det utarbeides 

detaljerte og funksjonelle anbefalinger om de identifiserte bruksområdene som er nevnt i underavsnitt 1.2. Dersom 

et eksponeringsscenario vedlegges, skal det vises til scenarioet eller til opplysningene som kreves i underavsnitt  

7.1 og 7.2. Dersom en aktør i forsyningskjeden har gjort en vurdering av stoffblandingens kjemiske sikkerhet, er det 

tilstrekkelig at sikkerhetsdatabladet og eksponeringsscenarioene er i samsvar med rapporten om kjemikaliesikkerhet 

for stoffblandingen, i stedet for med rapportene om kjemikaliesikkerhet for hvert av stoffene i stoffblandingen. 

Dersom en bransje- eller sektorspesifikk veiledning er tilgjengelig, kan det gjøres en detaljert henvisning til den 

(med kilde og utstedelsesdato). 

8. AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 

I dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet beskrives gjeldende grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen og 

nødvendige risikohåndteringstiltak. 

Dersom det kreves en rapport om kjemikaliesikkerhet, skal opplysningene i dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet 

være i samsvar med de identifiserte bruksområdene i rapporten om kjemikaliesikkerhet og med eksponerings-

scenarioene for risikohåndtering fra den nevnte rapporten, som angitt i vedlegget til sikkerhetsdatabladet. 

8.1. Kontrollparametrer 

8.1.1. Dersom de er tilgjengelige, skal følgende nasjonale grenseverdier som for tiden er gjeldende i den medlemsstaten 

der sikkerhetsdatabladet utgis, herunder det rettslige grunnlaget for hver av dem, oppgis for stoffet eller for hvert av 

stoffene i stoffblandingen. Når grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen oppgis, skal den kjemiske 

identiteten angitt i avsnitt 3 benyttes. 

8.1.1.1.  De nasjonale grenseverdiene for eksponering i arbeidet som tilsvarer Unionens grenseverdier for eksponering i 

arbeidet i samsvar med direktiv 98/24/EF, herunder eventuelle betegnelser som angitt i artikkel 2 nr. 3 i 

kommisjonsbeslutning 2014/113/EU(1). 

8.1.1.2.  De nasjonale grenseverdiene for eksponering i arbeidet som tilsvarer Unionens grenseverdier i samsvar med 

direktiv 2004/37/EF, herunder eventuelle betegnelser som angitt i artikkel 2 nr. 3 i beslutning 2014/113/EU. 

8.1.1.3.  Eventuelle andre nasjonale grenseverdier for eksponering i arbeidet. 

8.1.1.4.  De nasjonale biologiske grenseverdiene som tilsvarer Unionens biologiske grenseverdier i samsvar med direktiv 

98/24/EF, herunder eventuelle betegnelser som angitt i artikkel 2 nr. 3 i kommisjonsbeslutning 2014/113/EU. 

8.1.1.5.  Eventuelle andre nasjonale biologiske grenseverdier. 

8.1.2. Opplysninger om gjeldende anbefalte overvåkingsordninger skal gis for minst de mest relevante stoffene. 

8.1.3. Dersom luftforurensende stoffer dannes når stoffet eller stoffblandingen brukes etter hensikten, skal gjeldende 

grenseverdier for eksponering i arbeidet og/eller gjeldende biologiske grenseverdier for de nevnte stoffene eller 

stoffblandingene også oppgis. 

8.1.4. Dersom det kreves en rapport om kjemikaliesikkerhet, eller dersom et avledet nivå uten virkning (DNEL) som 

nevnt i avsnitt 1.4 i vedlegg I eller en beregnet konsentrasjon uten virkning (PNEC) som nevnt i avsnitt 3.3 i 

vedlegg I er tilgjengelig, skal de relevante DNEL-ene og PNEC-ene for stoffet angis for eksponeringsscenarioene 

fra rapporten om kjemikaliesikkerhet, som angitt i vedlegget til sikkerhetsdatabladet. 

8.1.5. Dersom en metode for tiltaksrettet risikovurdering brukes for å treffe beslutninger om risikohåndteringstiltak for 

særlige bruksområder, skal det gis tilstrekkelige opplysninger for å muliggjøre en effektiv risikohåndtering. 

Sammenhengen for og begrensningen av den særlige anbefalingen for tiltaksrettet risikovurdering skal klargjøres. 

8.2. Eksponeringskontroll 

Nødvendige opplysninger i henhold til dette underavsnittet skal gis, med mindre et eksponeringsscenario med de 

nevnte opplysningene vedlegges sikkerhetsdatabladet.  

  

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

for kjemiske agenser og om oppheving av beslutning 95/320/EF (EUT L 62 av 4.3.2014, s. 18). 
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Dersom leverandøren har unnlatt å gjennomføre et forsøk i henhold til avsnitt 3 i vedlegg XI, skal de særlige 

bruksvilkårene som er brukt som begrunnelse for å unnlate å gjøre forsøk, angis. 

Dersom et stoff er registrert som et isolert mellomprodukt (som blir på produksjonsstedet eller som transporteres), 

skal leverandøren angi at dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med de særlige vilkårene som er brukt som 

begrunnelse for registreringen i samsvar med artikkel 17 eller 18. 

8.2.1. Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak 

I beskrivelsen av hensiktsmessige tiltak for å kontrollere eksponeringen skal det vises til den eller de identifiserte 

bruksområdene for stoffet eller stoffblandingen som er angitt i underavsnitt 1.2. Disse opplysningene skal være 

tilstrekkelige til at arbeidsgiveren om nødvendig skal kunne vurdere risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet 

som følge av tilstedeværelsen av stoffet eller stoffblandingen i samsvar med artikkel 4–6 i direktiv 98/24/EF og 

artikkel 3–5 i direktiv 2004/37/EF. 

Disse opplysningene skal supplere dem som allerede er gitt i avsnitt 7. 

8.2.2. Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr 

8.2.2.1.  Opplysningene om bruk av personlig verneutstyr skal være forenlig med god yrkeshygienisk praksis og i samsvar 

med andre kontrolltiltak, herunder tekniske kontrolltiltak, ventilasjon og isolasjon. Om nødvendig skal det vises til 

avsnitt 5 for råd om personlig verneutstyr mot brann/kjemikalier. 

8.2.2.2.  Med henvisning til relevante CEN-standarder, samtidig som det tas hensyn til rådsdirektiv 89/686/EØF(1), skal det 

gis detaljerte opplysninger om hva slags utstyr som gir tilstrekkelig og passende beskyttelse, herunder: 

a)  Vern av øyne/ansikt 

Typen verneutstyr som kreves for øyne/ansikt skal spesifiseres på grunnlag av faren forbundet med stoffet eller 

stoffblandingen og risikoen for kontakt, som f.eks. vernebriller eller visir. 

b)  Hudvern 

i) Håndvern 

Typen hansker som skal brukes ved håndtering av stoffet eller stoffblandingen, skal spesifiseres klart på 

grunnlag av faren forbundet med stoffet eller stoffblandingen og risikoen for kontakt, og med tanke på 

hudeksponeringens omfang og varighet, herunder: 

— materialets type og tykkelse, 

— de typiske eller minste gjennomtrengningstidene for hanskematerialet. 

Om nødvendig skal eventuelle tilleggstiltak for håndvern angis. 

ii) Annet 

Dersom det er nødvendig å beskytte en annen kroppsdel enn hendene, skal typen av og kvaliteten på det 

nødvendige verneutstyret spesifiseres, som f.eks. vernehansker, støvler eller kjeledress, på grunnlag av 

farene forbundet med stoffet eller stoffblandingen og risikoen for kontakt. 

Om nødvendig skal eventuelle ytterligere tiltak for hudvern og særlige hygienetiltak angis. 

c)  Åndedrettsvern 

For gasser, damp, tåke eller støv skal det angis hvilken type verneutstyr som skal brukes, på grunnlag av faren 

og eksponeringsrisiko, herunder luftrensende åndedrettsvern, med angivelse av egnet luftrensingselement 

(patron eller beholder), passende partikkelfiltre og masker, eller luftforsynt åndedrettsvern. 

d)  Termiske farer 

Ved spesifisering av verneutstyr som skal bæres på grunn av materialer som utgjør en termisk fare, skal det tas 

særlig hensyn til hvordan det personlige verneutstyret er utformet.  

  

(1) Rådsdirektiv 89/686/EØF av 21. desember 1989 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om personlig verneutstyr (EFT L 399 av 

30.12.1989, s. 18). 
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8.2.3. Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen 

Angi alle opplysninger som kreves for at arbeidsgiveren skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til Unionens 

miljøvernregler. 

Dersom det kreves en rapport om kjemikaliesikkerhet, skal det gis et sammendrag av de risikohåndteringstiltakene 

for eksponeringsscenarioene nevnt i vedlegget til sikkerhetsdatabladet som muliggjør en tilstrekkelig begrensning 

og overvåking av miljøets eksponering for stoffet. 

9. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 

I dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet beskrives de empiriske dataene for stoffet eller stoffblandingen, dersom det 

er relevant. Artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1272/2008 får anvendelse. Opplysningene i dette avsnittet skal være i 

samsvar med opplysningene som gis i registreringen og/eller i rapporten om kjemikaliesikkerhet, dersom dette 

kreves, og med klassifiseringen av stoffet eller stoffblandingen. 

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

Følgende egenskaper skal klart angis og eventuelt inneholde en henvisning til de forsøksmetodene som er brukt, og 

en angivelse av hensiktsmessige måleenheter og/eller referansevilkår. Dersom det er relevant for tolkningen av 

tallverdien, skal bestemmelsesmetoden også angis (for eksempel flammepunktmetoden, åpen/lukket digel-

metoden): 

a)  Utseende: 

Stoffets eller stoffblandingens fysiske tilstand (fast stoff [herunder hensiktsmessige og tilgjengelige sikkerhets-

opplysninger om granulometri og spesifikt overflateareal dersom dette ikke allerede er angitt annetsteds i dette 

sikkerhetsdatabladet], væske, gass) og farge ved levering skal angis. 

b)  Lukt: 

Dersom lukten er merkbar, skal det gis en kort beskrivelse av den. 

c)  Luktterskel 

d)  pH-verdi: 

Stoffets eller stoffblandingens pH-verdi ved levering eller pH-verdien til en vandig løsning skal angis. I tilfelle 

av en vandig løsning skal konsentrasjonen oppgis. 

e)  Smeltepunkt/frysepunkt 

f)  Startkokepunkt og kokeområde 

g)  Flammepunkt 

h)  Fordampingshastighet 

i)  Antennelighet (fast stoff, gass) 

j)  Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense 

k)  Damptrykk 

l)  Damptetthet 

m)  Relativ tetthet 

n)  Løselighet(er) 

o)  Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann 

p)  Selvantennelsestemperatur 

q)  Nedbrytingstemperatur 

r)  Viskositet 

s)  Eksplosive egenskaper 

t)  Oksidasjonsegenskaper  
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Dersom det fastslås at en bestemt egenskap ikke gjelder, eller dersom opplysninger om en bestemt egenskap ikke er 

tilgjengelige, skal årsakene til dette oppgis. 

For å gjøre det mulig å treffe egnede kontrolltiltak, skal alle relevante opplysninger om stoffet eller stoffblandingen 

gis. Opplysningene i dette avsnittet skal være i samsvar med opplysningene som er gitt ved registreringen, dersom 

en slik kreves. 

I tilfelle av en stoffblanding skal det klart angis hvilket stoff i stoffblandingen dataene gjelder for, med mindre de 

gjelder for hele stoffblandingen. 

9.2. Andre opplysninger 

Andre fysiske og kjemiske parametrer skal angis når det er nødvendig, som f.eks. blandbarhet, fettløselighet 

(løsemiddel – oljen skal spesifiseres), ledningsevne eller gassgruppe. Det skal gis hensiktsmessige og tilgjengelige 

sikkerhetsopplysninger om redokspotensial, potensial for danning av radikaler og fotokatalytiske egenskaper. 

10. AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 

I dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet beskrives stoffets eller stoffblandingens stabilitet og muligheten for at farlige 

reaksjoner kan inntreffe under visse bruksvilkår samt ved utslipp i miljøet, herunder en henvisning til de 

forsøksmetodene som er brukt, dersom det er nødvendig. Dersom det fastslås at en bestemt egenskap ikke gjelder, 

eller dersom opplysninger om en bestemt egenskap ikke er tilgjengelige, skal årsakene til dette oppgis. 

10.1. Reaktivitet 

10.1.1. Stoffets eller stoffblandingens reaktivitetsfarer skal beskrives. Særlige forsøksdata skal gis for stoffet eller 

stoffblandingen som helhet, dersom de er tilgjengelige. Opplysningene kan imidlertid også bygge på generelle data 

for den klassen eller familien som stoffet eller stoffblandingen tilhører, dersom slike data i tilstrekkelig grad 

representerer den forventede faren ved stoffet eller stoffblandingen. 

10.1.2. Dersom data for stoffblandingene ikke er tilgjengelig, skal det gis opplysninger om stoffene i stoffblandingen. Ved 

bestemmelse av uforenlighet skal de stoffene, beholderne og forurensningene som stoffet eller stoffblandingen kan 

bli utsatt for under transport, lagring og bruk, vurderes. 

10.2. Kjemisk stabilitet 

Det skal angis om stoffet er stabilt/ustabilt eller om stoffblandingen er stabil/ustabil under normale og forventede 

omgivelsesforhold med hensyn til temperatur og trykk i forbindelse med lagring og håndtering. Eventuelle 

stabilisatorer som brukes, eller som kan bli nødt til å brukes for å opprettholde stoffets eller stoffblandingens 

kjemiske stabilitet, skal beskrives. Den sikkerhetsmessige betydningen av eventuelle endringer i stoffets eller 

stoffblandingens fysiske utseende skal angis. 

10.3. Risiko for farlige reaksjoner 

Dersom det er relevant, skal det fastslås om stoffet eller stoffblandingen vil reagere eller polymerisere, og på den 

måten slippe ut trykk eller avgi varme, eller skape andre farlige situasjoner. Forholdene som kan forårsake de 

farlige situasjonene, skal beskrives. 

10.4. Forhold som skal unngås 

Forhold som f.eks. temperatur, trykk, lys, støt, statisk elektrisitet, vibrasjoner eller andre fysiske belastninger som 

kan føre til farlige situasjoner, skal angis, og det skal eventuelt lages en kort beskrivelse av tiltak som må treffes for 

å håndtere risikoer forbundet med slike farer. 

10.5. Uforenlige materialer 

Familier av stoffer eller stoffblandinger eller særlige stoffer, som f.eks. vann, luft, syrer, baser, oksiderende agenser 

som stoffet eller stoffblandingen kan tenkes å reagere med slik at det oppstår en farlig situasjon (som en eksplosjon, 

et utslipp av giftige eller brannfarlige materialer, eller en avgivelse av sterk varme) skal angis, eventuelt med en 

kort beskrivelse av tiltak som må treffes for å håndtere risikoer forbundet med slike farer. 

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter 

Kjente farlige nedbrytingsprodukter, og slike som med rimelighet kan forventes å bli dannet som et resultat av bruk, 

lagring, spill og oppvarming, skal angis. Farlige forbrenningsprodukter skal tas med i avsnitt 5 i sikkerhets-

databladet.  
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11. AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 

Dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet er hovedsakelig beregnet på medisinsk personell, kvalifiserte arbeids-

medisinere innen helse og sikkerhet samt toksikologer. Det skal gis en kort, men fullstendig og forståelig 

beskrivelse av de ulike toksikologiske (helsemessige) virkningene og de tilgjengelige dataene som brukes for å 

identifisere de nevnte virkningene, herunder eventuelt opplysninger om toksikokinetikk, stoffskifte og spredning. 

Opplysningene i dette avsnittet skal være i samsvar med opplysningene som gis i registreringen og/eller i rapporten 

om kjemikaliesikkerhet, dersom dette kreves, og med klassifiseringen av stoffet eller stoffblandingen. 

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger 

De relevante fareklassene som det skal gis opplysninger om, er 

a)  akutt giftighet, 

b)  hudetsing/hudirritasjon, 

c)  alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, 

d)  sensibilisering ved innånding eller hudkontakt, 

e)  arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, 

f)  kreftframkallende egenskap, 

g)  reproduksjonstoksisitet, 

h)  STOT — enkelteksponering, 

i)  STOT — gjentatt eksponering, 

j)  aspirasjonsfare. 

Disse farene skal alltid angis i sikkerhetsdatabladet. 

For registreringspliktige stoffer skal det gis korte sammendrag av opplysningene som stammer fra anvendelsen av 

vedlegg VII–XI, herunder eventuelt en henvisning til de forsøksmetodene som er brukt. For registreringspliktige 

stoffer skal opplysningene også omfatte resultatet av sammenligningen av de tilgjengelige dataene med kriteriene 

angitt i forordning (EF) nr. 1272/2008 for CMR, kategori 1A og 1B, i henhold til punkt 1.3.1 i vedlegg I til denne 

forordning. 

11.1.1. Det skal gis opplysninger om hver fareklasse, inndeling eller virkning. Dersom det fastslås at stoffet eller 

stoffblandingen ikke er klassifisert for en bestemt fareklasse eller inndeling, skal det klart angis i sikkerhets-

databladet om dette skyldes mangel på data, manglende tekniske muligheter til å innhente data, data som mangler 

beviskraft, eller data som ikke mangler beviskraft, men som likevel er utilstrekkelige med tanke på klassifisering; i 

sistnevnte tilfelle skal sikkerhetsdatabladet inneholde opplysningen «basert på tilgjengelige data er klassifiserings-

kriteriene ikke oppfylt.» 

11.1.2. De dataene som tas med i dette underavsnittet, skal gjelde stoffet eller stoffblandingen slik det/den bringes i 

omsetning. For en stoffblanding bør dataene beskrive de toksikologiske egenskapene til stoffblandingen som helhet, 

unntatt dersom artikkel 6 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1272/2008 får anvendelse. Dersom de er tilgjengelige, skal de 

relevante toksikologiske egenskapene til de farlige stoffene i en stoffblanding også angis, som f.eks. LD50, anslåtte 

verdier for akutt giftighet eller LC50. 

11.1.3. Dersom det finnes en stor mengde forsøksdata om stoffet eller stoffblandingen, kan det være nødvendig å lage et 

sammendrag av resultatene fra de kritiske undersøkelsene, f.eks. på grunnlag av eksponeringsvei. 

11.1.4. Dersom klassifiseringskriteriene for en bestemt fareklasse ikke er oppfylt, skal det gis opplysninger som 

underbygger denne konklusjonen. 

11.1.5. Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier 

Det skal gis opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier og virkningene av stoffet eller stoffblandingen via 

hver tenkelige eksponeringsvei, dvs. ved inntak gjennom munnen (svelging), innånding eller opptak gjennom 

huden/øyekontakt. Dersom helsevirkningene ikke er kjent, skal dette angis.  
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11.1.6. Symptomer med hensyn til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper 

Mulige helseskadelige virkninger og symptomer forbundet med eksponering for stoffet eller stoffblandingen og 

deres bestanddeler eller kjente biprodukter skal beskrives. Tilgjengelige opplysninger om symptomene med hensyn 

til stoffets eller stoffblandingens fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper etter eksponering skal gis. De 

første symptomene på lav eksponering og fram til konsekvensene av høy eksponering skal beskrives, som f.eks.: 

«Hodepine og svimmelhet med påfølgende besvimelse eller bevisstløshet kan oppstå. Høye doser kan føre til koma 

og død». 

11.1.7. Forsinkede og umiddelbare virkninger samt kroniske virkninger som følge av kortsiktig og langsiktig 

eksponering 

Det skal gis opplysninger om hvorvidt det kan forventes forsinkede eller umiddelbare virkninger etter kortsiktig 

eller langsiktig eksponering. Det skal også gis opplysninger om akutte og kroniske helsevirkninger med hensyn til 

menneskelig eksponering for stoffet eller stoffblandingen. Dersom opplysninger fra mennesker ikke er 

tilgjengelige, skal det lages et sammendrag av opplysninger om dyr, samtidig som arten spesifiseres klart. Det skal 

angis om toksikologiske data er basert på data fra mennesker eller fra dyr. 

11.1.8. Virkninger som gjensidig påvirker hverandre 

Opplysninger om gjensidige påvirkninger skal tas med dersom de er relevante og tilgjengelige. 

11.1.9. Mangel på spesifikke data 

Det er ikke nødvendigvis alltid mulig å innhente opplysninger om farene ved et stoff eller en stoffblanding. Dersom 

data om det særlige stoffet eller den særlige stoffblandingen ikke er tilgjengelig, kan data om tilsvarende stoffer 

eller stoffblandinger brukes dersom det er hensiktsmessig, forutsatt at det relevante tilsvarende stoffet eller den 

relevante tilsvarende stoffblandingen angis. Dersom særlige data ikke brukes, eller dersom data ikke er tilgjengelig, 

skal dette klart angis. 

11.1.10. Stoffblandinger 

For en gitt helsevirkning, dersom stoffblandingen ikke er prøvet med hensyn til sine samlede helsevirkninger, skal 

det gis relevante opplysninger om relevante stoffer som angitt i avsnitt 3. 

11.1.11. Opplysninger om stoffblanding/stoff 

11.1.11.1.  Stoffene i en stoffblanding kan påvirke hverandre gjensidig i kroppen og føre til ulike opptaks-, stoffskifte- og 

utskillingshastigheter. Dette kan føre til at de toksiske virkningene endres og at stoffblandingens samlede giftighet 

kan være forskjellig fra giftigheten til stoffene den inneholder. Det skal tas hensyn til dette når det gis 

toksikologiske opplysninger i dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet. 

11.1.11.2.  Det må vurderes om konsentrasjonen av hvert stoff er tilstrekkelig til å bidra til stoffblandingens samlede 

helsemessige virkninger. Opplysningene om toksiske virkninger skal gis for hvert stoff, unntatt i følgende tilfeller: 

a)  Dersom opplysningene gjentas, skal de bare føres opp én gang for stoffblandingen som helhet, som f.eks. når to 

stoffer fører til både oppkast og diaré. 

b)  Dersom det er usannsynlig at de nevnte virkningene vil inntreffe ved de konsentrasjonene som forekommer, 

som f.eks. når et svakt irriterende stoff fortynnes til en konsentrasjon som ligger under et visst nivå i en ikke-

irriterende løsning. 

c)  Dersom opplysninger om gjensidige påvirkninger mellom stoffer i en stoffblanding ikke er tilgjengelige, skal 

det ikke gjøres antakelser, men hvert stoffs helsevirkninger skal i stedet angis separat. 

11.1.12. Andre opplysninger 

Andre relevante opplysninger om helseskadelige virkninger skal tas med selv om det ikke er nødvendig med hensyn 

til klassifiseringskriteriene. 

12. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 

I dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet angis opplysninger for å gjøre det mulig å vurdere de miljømessige 

virkningene av stoffet eller stoffblandingen når det/den slippes ut i miljøet. I underavsnitt 12.1–12.6 i sikkerhets-

databladet skal det gis et kort sammendrag av dataene, herunder relevante forsøksdata dersom de er tilgjengelige, 

og med en klar angivelse av arter, medier og enheter samt varigheten av forsøkene og forholdene de gjennomføres 

under. Disse opplysningene kan være til hjelp ved håndtering av spill, vurdering av avfallsbehandling, kontroll av 

utslipp, tiltak ved utilsiktet utslipp og ved transport. Dersom det angis at en bestemt egenskap ikke får anvendelse 

(fordi tilgjengelige data viser at stoffet eller stoffblandingen ikke oppfyller klassifiseringskriteriene), eller dersom 
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opplysninger om en bestemt egenskap ikke er tilgjengelig, skal årsakene til dette angis. Dessuten, dersom et stoff 

eller en stoffblanding av andre årsaker ikke klassifiseres (for eksempel fordi det er teknisk umulig å innhente 

dataene eller dataene er ufullstendige), bør dette angis tydelig i databladet. 

Enkelte egenskaper er spesifikke for stoffet, f.eks. bioakkumulering, persistens og nedbrytbarhet, og disse 

opplysningene skal angis dersom de er tilgjengelige og det er relevant for hvert aktuelt stoff i stoffblandingen (dvs. 

dem som må oppføres i avsnitt 3 i sikkerhetsdatabladet og er farlige for miljøet eller er PBT/vPvB-stoffer). 

Opplysninger skal også gis for farlige omdanningsprodukter som oppstår som følge av nedbryting av stoffer og 

stoffblandinger. 

Opplysningene i dette avsnittet skal være i samsvar med opplysningene som gis i registreringen og/eller i rapporten 

om kjemikaliesikkerhet, dersom dette kreves, og med klassifiseringen av stoffet eller stoffblandingen. 

12.1. Giftighet 

Opplysninger om giftighet, med bruk av data fra undersøkelser av vann- og/eller landorganismer, skal gis når de er 

tilgjengelige. Opplysningene skal omfatte tilgjengelige data om giftighet i vann, både akutt og kronisk, for fisk, 

krepsdyr, alger og andre vannplanter. Dessuten skal toksisitetsdata for mikro- og makroorganismer i jorden og 

andre miljømessig relevante organismer som fugler, bier og planter inkluderes når de er tilgjengelige. Dersom 

stoffet eller stoffblandingen har hemmende virkninger på mikroorganismers aktivitet, skal mulig virkning på 

renseanlegg nevnes. 

For stoffer som er underlagt registrering, skal det gis sammendrag av opplysninger som er utledet av anvendelsen 

av vedlegg VII–XI til denne forordning. 

12.2. Persistens og nedbrytbarhet 

Persistens og nedbrytbarhet er den evnen stoffet eller de relevante stoffene i en stoffblanding har med hensyn til å 

nedbrytes i miljøet, enten gjennom biologisk nedbryting eller andre prosesser, som f.eks. oksidasjon eller hydrolyse. 

Relevante prøvingsresultater for å vurdere persistens og nedbrytbarhet skal gis når de er tilgjengelige. Dersom det 

vises til halveringstider for nedbryting, skal det angis om de nevnte halveringstidene gjelder mineralisering eller 

primær nedbryting. Nedbrytingspotensialet til stoffet eller til en stoffblandings relevante bestanddeler i renseanlegg 

skal også nevnes. 

Dersom de er tilgjengelige og relevante, skal de nevnte opplysningene gis for hvert enkelt stoff i stoffblandingen 

som kreves oppført i avsnitt 3 i sikkerhetsdatabladet. 

12.3. Bioakkumuleringsevne 

Bioakkumuleringsevnen er evnen stoffet eller visse stoffer i en stoffblanding har til å oppsamles i biota og til slutt 

passere gjennom næringskjeden. Relevante prøvingsresultater for å vurdere bioakkumuleringsevnen skal oppgis. 

Dette skal omfatte henvisning til Kow-verdien (fordelingskoeffisienten oktanol/vann og BCF (bioakkumulerings-

faktoren), dersom de er tilgjengelige. 

Dersom de er tilgjengelige og relevante, skal de nevnte opplysningene gis for hvert enkelt stoff i stoffblandingen 

som kreves oppført i avsnitt 3 i sikkerhetsdatabladet. 

12.4. Mobilitet i jord 

Mobilitet i jord er evnen stoffet eller bestanddelene i en stoffblanding har til å bevege seg til grunnvannet eller til en 

viss avstand fra utslippsstedet ved hjelp av naturlige krefter dersom de slippes ut i miljøet. Opplysninger om evnen 

til mobilitet i jord skal angis dersom de er tilgjengelige. Opplysninger om mobilitet i jord kan bestemmes på 

grunnlag av relevante mobilitetsdata, som f.eks. adsorpsjons- eller utlekkingsundersøkelser, kjent eller forventet 

spredning til deler av miljøet, eller overflatespenning. Koc-verdier kan for eksempel beregnes på grunnlag av 

fordelingskoeffisienter for oktanol/vann (Kow). Utlekking og mobilitet kan beregnes på grunnlag av modeller. 

Dersom de er tilgjengelige og relevante, skal de nevnte opplysningene gis for hvert enkelt stoff i stoffblandingen 

som kreves oppført i avsnitt 3 i sikkerhetsdatabladet. 

Dersom forsøksdata er tilgjengelig, skal de nevnte dataene generelt gis forrang framfor modeller og beregninger.  
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12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

Dersom det kreves en rapport om kjemikaliesikkerhet, skal resultatene av PBT- og vPvB-vurderingen som angitt i 

rapporten om kjemikaliesikkerhet, oppgis. 

12.6. Andre skadevirkninger 

Opplysninger om andre skadevirkninger på miljøet skal tas med dersom de er tilgjengelige, som f.eks. skjebne i 

miljøet (eksponering), potensial for fotokjemisk ozondanning, nedbryting av ozonlaget, hormonforstyrrende 

virkninger og/eller global oppvarming. 

13. AVSNITT 13: Sluttbehandling 

Dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet inneholder opplysninger om egnet avfallshåndtering av stoffet eller 

stoffblandingen og/eller deres beholdere for å gjøre det lettere å avgjøre hvilke muligheter som foreligger med 

hensyn til sikker og miljømessig foretrukket avfallshåndtering i samsvar med kravene i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/98/EF(1) i den medlemsstaten der sikkerhetsdatabladet utgis. Opplysninger som er relevante for 

sikkerheten til avfallshåndteringspersonell, skal utfylle opplysningene i avsnitt 8. 

Dersom det kreves en rapport om kjemikaliesikkerhet, og dersom en analyse av avfallsstadiet er gjennomført, skal 

opplysningene om avfallshåndteringstiltakene være forenlige med de identifiserte bruksområdene i rapporten om 

kjemikaliesikkerhet og med eksponeringsscenariene fra den nevnte rapporten, som angitt i vedlegget til sikkerhets-

databladet. 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

I dette underavsnittet i sikkerhetsdatabladet skal 

a)  avfallsbehandlingsbeholdere og -metoder spesifiseres sammen med de hensiktsmessige avfallsbehandlings-

metodene for både stoffet eller stoffblandingen og eventuell forurenset emballasje (for eksempel forbrenning, 

materialgjenvinning, deponering), 

b)  fysiske/kjemiske egenskaper som kan påvirke avfallsbehandlingsløsningene, angis, 

c)  tømming i avløp frarådes, 

d)  om nødvendig eventuelle særlige forsiktighetsregler for alle anbefalte avfallsbehandlingsløsninger identifiseres. 

Det skal vises til eventuelle relevante EU-bestemmelser om avfall eller, i mangel av slike bestemmelser, til 

eventuelle gjeldende nasjonale eller regionale bestemmelser. 

14. AVSNITT 14: Transportopplysninger 

Dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet inneholder grunnleggende opplysninger om klassifisering i forbindelse med 

transport/forsendelse av stoffer eller stoffblandinger nevnt i avsnitt 1 på vei, med jernbane, til sjøs, på innlands 

vannveier eller med fly. Dersom opplysningene ikke er tilgjengelige eller relevante, skal dette angis. 

Dersom det er relevant, skal dette avsnittet inneholde opplysninger om transportklassifisering for hver av FNs 

modellbestemmelser: Den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR)(2), reglement for 

internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID)(3), Den europeiske avtale om internasjonal transport av farlig 

gods på innlands vannveier (ADN)(4), alle tre gjennomført ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF(5), 

den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG-kodeksen)(6) (sjøtransport), og teknisk 

veiledning om sikker lufttransport av farlig gods (ICAO)(7) (fly).  

  

(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) De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa. Versjonen gjelder fra og med 1. januar 2015, ISBN-978-92-1-139149-7. 

(3) Vedlegg 1 til tillegg B (ensartede regler for avtalen om internasjonal transport av gods med jernbane) i Overenskomst om internasjonal 

jernbanetrafikk. Versjonen gjelder fra og med 1. januar 2009. 

(4) Versjonen revidert 1. januar 2007. 

(5) 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). 

(6) Den internasjonale sjøfartsorganisasjon, 2006-utgaven, ISBN 978-92-8001-4214-3. 

(7) IATA, 2007–2008-utgaven. 
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14.1. FN-nummer 

FN-nummeret (dvs. bokstavene «UN» etterfulgt av stoffets, stoffblandingens eller produktets fire-sifrede identifi-

kasjonsnummer i FNs modellbestemmelser) skal angis. 

14.2. FN-forsendelsesnavn 

FN-forsendelsesnavnet i FNs modellbestemmelser skal angis, med mindre det er brukt som produktidentifikator i 

underavsnitt 1.1. 

14.3. Transportfareklasse(r) 

Stoffets eller stoffblandingens transportfareklasse (og sekundærfarer) på grunnlag av den hovedfare de utgjør ifølge 

FNs modellbestemmelser, skal angis. 

14.4. Emballasjegruppe 

Emballasjegruppenummeret i FNs modellbestemmelser skal angis dersom det er relevant. Emballasjegruppe-

nummeret tildeles visse stoffer i samsvar med stoffenes faregrad. 

14.5. Miljøfarer 

Det skal angis om stoffet eller stoffblandingen er miljøfarlig i henhold til kriteriene i FNs modellbestemmelser (som 

uttrykt i IMDG-kodeksen, ADR, RID og ADN) og/eller er et havforurensende stoff i henhold til IMDG-kodeksen. 

Dersom stoffet eller stoffblandingen er godkjent for eller beregnet på transport på innlands vannveier i tankfartøyer, 

skal det angis om stoffet/blandingen er miljøfarlig i tankfartøyer bare i henhold til ADN. 

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk 

Det skal gis opplysninger om eventuelle særlige forsiktighetsregler som en bruker bør eller skal overholde eller 

kjenne til, i forbindelse med transport eller befordring enten innenfor eller utenfor sitt område. 

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket 

Dette underavsnittet får bare anvendelse når last skal transporteres i bulk i henhold til følgende IMO-regelverk: 

Vedlegg II til MARPOL og IBC-regelverket. 

Produktnavnet skal angis (dersom det er forskjellig fra navnet i underavsnitt 1.1) som påkrevd i forsendelses-

dokumentet og i samsvar med navnet som er brukt i listene over produktnavn angitt i kapittel 17 eller 18 i IBC-

regelverket, eller i siste utgave av rundskrivet MEPC.2/Circular fra IMOs komité for vern av havmiljøet(1). 

Skipstype som kreves og forurensningsklasse, skal angis. 

15. AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk 

Dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet skal inneholde opplysninger om de andre bestemmelsene om stoffet eller 

stoffblandingen som ikke allerede er angitt i sikkerhetsdatabladet (som f.eks. om stoffet eller stoffblandingen er 

underlagt europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter 

ned ozonlaget(2), europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente 

organiske forbindelser og om endring av direktiv 79/117/EØF(3) eller europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier(4)).  

  

(1) MEPC.2/Circular, Provisional categorization of liquid substances, versjon 19, som trådte i kraft 17. desember 2013. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget (EUT L 286 av 

31.10.2009, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske forurensende stoffer, og om endring av 

direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier (EUT L 201 av 

27.7.2012, s. 60). 
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15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen 

Det skal gis opplysninger om relevante unionsbestemmelser om sikkerhet, helse og miljø (f.eks. Seveso-klassen / 

navngitte stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 96/82/EF(1) eller om stoffets eller stoffblandingens nasjonale rettslige 

status (herunder stoffer i stoffblandingen), samt råd om tiltak som mottakeren bør iverksette som et resultat av de 

nevnte bestemmelsene. Dersom det er relevant, skal den nasjonale lovgivningen i de medlemsstatene som 

gjennomfører de nevnte bestemmelsene, og alle andre relevante nasjonale tiltak, nevnes. 

Dersom stoffet eller stoffblandingen nevnt i dette sikkerhetsdatabladet er underlagt særlige bestemmelser på 

unionsplan med hensyn til vern av menneskers helse eller miljøet (f.eks. tillatelser gitt i henhold til avdeling VII 

eller begrensninger i henhold til avdeling VIII), skal disse bestemmelsene angis. 

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet 

I dette underavsnittet i sikkerhetsdatabladet skal det angis om leverandøren har utført en vurdering av stoffets eller 

stoffblandingens kjemikaliesikkerhet. 

16. AVSNITT 16: Andre opplysninger 

Dette avsnittet i sikkerhetsdatabladet skal inneholde andre opplysninger som ikke er tatt med i avsnitt 1–15, 

herunder opplysninger om revisjon av sikkerhetsdatabladet, som f.eks.: 

a)  Dersom et sikkerhetsdatablad er revidert, en klar angivelse av hvor endringer er gjort i forhold til den forrige 

versjonen, med mindre slike opplysninger er gitt andre steder i sikkerhetsdatabladet, og i tillegg en forklaring på 

endringene dersom det er nødvendig. En leverandør av et stoff eller en stoffblanding skal kunne forklare 

endringene på anmodning. 

b)  En nøkkel til eller tegnforklaring på forkortelser og akronymer som er brukt i sikkerhetsdatabladet. 

c)  Viktige litteraturhenvisninger og datakilder. 

d)  Dersom det dreier seg om stoffblandinger, en angivelse av hvilken av metodene for vurdering av opplysninger 

nevnt i artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1272/2008 som er brukt i forbindelse med klassifiseringen. 

e)  En liste over relevante faresetninger og/eller sikkerhetssetninger. Fullstendig tekst til alle setningene skrives her 

dersom dette ikke er gjort i avsnitt 2–15. 

f)  Råd om alle former for hensiktsmessig opplæring for arbeidstakere for å sikre vern av menneskers helse og 

miljøet. 

DEL B 

Sikkerhetsdatabladet skal inneholde følgende 16 overskrifter i samsvar med artikkel 31 nr. 6, i tillegg til de underavsnittene som 

også er angitt, unntatt avsnitt 3, der det bare er nødvendig å ta med enten underavsnitt 3.1 eller 3.2: 

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 

1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet 

1.4. Nødtelefonnummer 

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen 

2.2. Merkingselementer 

2.3. Andre farer  

  

(1) Rådsdirektiv 96/82/EF av 9. desember 1996 om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer (EFT L 10 av 14.1.1997, s. 13). 
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AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler 

3.1. Stoffer 

3.2. Stoffblandinger 

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig 

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 

5.1. Slokkingsmidler 

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen 

5.3. Råd til brannmannskaper 

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner 

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø 

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing 

6.4. Henvisning til andre avsnitt 

AVSNITT 7: Håndtering og lagring 

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering 

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter 

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) 

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 

8.1. Kontrollparametrer 

8.2. Eksponeringskontroll 

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

9.2. Andre opplysninger 

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

10.2. Kjemisk stabilitet 

10.3. Risiko for farlige reaksjoner 

10.4. Forhold som skal unngås 

10.5. Uforenlige materialer 

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter 

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger 
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AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 

12.1. Giftighet 

12.2. Persistens og nedbrytbarhet 

12.3. Bioakkumuleringsevne 

12.4. Mobilitet i jord 

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

12.6. Andre skadevirkninger 

AVSNITT 13: Sluttbehandling 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

AVSNITT 14: Transportopplysninger 

14.1. FN-nummer 

14.2. FN-forsendelsesnavn 

14.3. Transportfareklasse(r) 

14.4. Emballasjegruppe 

14.5. Miljøfarer 

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk 

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket 

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk 

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen 

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet 

AVSNITT 16: Andre opplysninger 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/864 

av 4. juni 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og avgifter til Det europeiske 

kjemikaliebyrå i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 74 nr. 1 

og artikkel 132, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ifølge artikkel 22 nr. 1 i kommisjonsforordning (EF) nr. 340/2008(2) skal gebyrene og avgiftene som er fastsatt i 

forordningen gjennomgås årlig idet det tas hensyn til inflasjonstakten som måles ved hjelp av den europeiske 

konsumprisindeksen, som offentliggjøres av Eurostat i henhold til forordning (EF) nr. 2494/95(3). 

2) Som følge av denne årlige gjennomgåelsen, som ble foretatt i 2014, bør disse gebyrene endres i samsvar med den 

gjeldende gjennomsnittlige årlige inflasjonstakten på 1,5 % for 2013 som offentliggjøres av Eurostat. 

3) Den samlede justeringen av gebyrene og avgiftene skal settes til et slikt nivå at inntektene fra disse gebyrene og 

avgiftene, kombinert med andre inntektskilder Byrået har i henhold til artikkel 96 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

er tilstrekkelige til å dekke kostnadene for de tjenestene som ytes. 

4) Byråets styre bør, innenfor rammen av de fullmakter det gis ved forordning (EF) nr. 1907/2006, fortsette å overvåke 

Byråets innsats for å oppnå effektivitetsgevinster for å sikre et best mulig forhold mellom ressursene som anvendes og 

resultatene som oppnås. Kommisjonen bør ta hensyn til styrets uttalelse ved neste gjennomgåelse av Byråets gebyrer og 

avgifter i samsvar med artikkel 22 nr. 1 i kommisjonsforordning (EF) nr. 340/2008. 

5) Forordning (EF) nr. 340/2008 bør derfor endres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 139 av 5.6.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 259/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 41. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 340/2008 av 16. april 2008 om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH) (EUT L 107 av 17.4.2008, s. 6). 

(3) Rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar (EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1). 

2021/EØS/17/45 
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6) Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning ikke få anvendelse på gyldige innleveringer som ikke er 

ferdigbehandlet den datoen denne forordning trer i kraft. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I–VIII til forordning (EF) nr. 340/2008 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning får ikke anvendelse på gyldige framlegginger som ikke er ferdigbehandlet den datoen denne forordning trer i 

kraft. 

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, 4. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Gebyrer for registreringssøknader framlagt i henhold til artikkel 6, 7 eller 11 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Standardgebyrer 

 Individuell framlegging Felles framlegging 

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 1–10 tonn 1 739 euro 1 304 euro 

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 10–100 tonn 4 674 euro 3 506 euro 

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 100–1000 tonn 12 501 euro 9 376 euro 

Gebyr for stoffer i en mengde over 1000 tonn 33 699 euro 25 274 euro 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for SMB-er 

 

Mellomstor 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Mellomstor 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Liten bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Liten bedrift 

(felles 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 

1–10 tonn 

1 131 euro 848 euro 609 euro 457 euro 87 euro 65 euro 

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 

10–100 tonn 

3 038 euro 2 279 euro 1 636 euro 1 227 euro 234 euro 175 euro 

Gebyr for stoffer i mengdeområdet 

100–1000 tonn 

8 126 euro 6 094 euro 4 375 euro 3 282 euro 625 euro 469 euro 

Gebyr for stoffer i en mengde over 

1000 tonn 

21 904 euro 16 428 euro 11 795 euro 8 846 euro 1 685 euro 1 264 euro 

VEDLEGG II 

Gebyrer for registreringssøknader framlagt i henhold til artikkel 17 nr. 2, artikkel 18 nr. 2 og 3 eller artikkel 19 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Standardgebyrer 

 Individuell framlegging Felles framlegging 

Gebyr 1 739 euro 1 304 euro 
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Tabell 2 

Reduserte gebyrer for SMB-er 

 Mellomstor 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Mellomstor 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Liten bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Liten bedrift 

(felles 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Gebyr 1 131 euro 848 euro 609 euro 457 euro 87 euro 65 euro 

VEDLEGG III 

Gebyrer for ajourføring av registreringer i henhold til artikkel 22 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Standardgebyrer for ajourføring av mengdeområdet 

 Individuell framlegging Felles framlegging 

Fra området 1–10 tonn til området 10–100 tonn 2 935 euro 2 201 euro 

Fra området 1–10 tonn til området 100–1000 tonn 10 762 euro 8 071 euro 

Fra området 1–10 tonn til over 1 000 tonn 31 960 euro 23 970 euro 

Fra området 10–100 tonn til området 100–1000 tonn 7 827 euro 5 870 euro 

Fra området 10–100 tonn til over 1 000 tonn 29 025 euro 21 768 euro 

Fra området 100–1000 tonn til over 1 000 tonn 21 198 euro 15 898 euro 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for SMB-er for ajourføring av mengdeområdet 

 

Mellomstor 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Mellomstor 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Liten bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Liten bedrift 

(felles 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Fra området 1–10 tonn til området 

10–100 tonn 

1 908 euro 1 431 euro 1 027 euro 770 euro 147 euro 110 euro 

Fra området 1–10 tonn til området 

100–1000 tonn 

6 995 euro 5 246 euro 3 767 euro 2 825 euro 538 euro 404 euro 

Fra området 1–10 tonn til over 

1 000 tonn 

20 774 euro 15 580 euro 11 186 euro 8 389 euro 1 598 euro 1 198 euro 
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Mellomstor 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Mellomstor 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Liten bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Liten bedrift 

(felles 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Fra området 10–100 tonn til 

området 100–1000 tonn 

5 087 euro 3 816 euro 2 739 euro 2 055 euro 391 euro 294 euro 

Fra området 10–100 tonn til over 

1 000 tonn 

18 866 euro 14 150 euro 10 159 euro 7 619 euro 1 451 euro 1 088 euro 

Fra området 100-1000 tonn til over 

1 000 tonn 

13 779 euro 10 334 euro 7 419 euro 5 564 euro 1 060 euro 795 euro 

Tabell 3 

Gebyrer for andre ajourføringer 

Type ajourføring 

Endring av registrantens identitet 

som innebærer en endring av 

status som rettssubjekt 

1 631 euro 

Type ajourføring Individuell framlegging Felles framlegging 

Endring i tilgangen som gis til 

opplysninger som er framlagt: 

Renhetsgrad og/eller identiteten til 

urenheter eller tilsetningsstoffer 

4 892 euro 3 669 euro 

Relevant mengdeintervall 1 631 euro 1 223 euro 

Et undersøkelsessammendrag eller 

et fyllestgjørende undersøkelses-

sammendrag 

4 892 euro 3 669 euro 

Opplysninger i sikkerhetsdata-

bladet 

3 261 euro 2 446 euro 

Stoffets handelsnavn 1 631 euro 1 223 euro 

IUPAC-betegnelse på stoffer som 

ikke er innfasingsstoffer, som 

nevnt i artikkel 119 nr. 1 bokstav 

a) i forordning (EF) nr. 1907/2006 

1 631 euro 1 223 euro 

IUPAC-betegnelse på stoffer nevnt 

i artikkel 119 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 

som brukes som mellomprodukter, 

innenfor vitenskapelig forskning 

og utvikling eller innenfor 

produkt- og prosessorientert 

forskning og utvikling 

1 631 euro 1 223 euro 
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Tabell 4 

Reduserte gebyrer for SMB-er for andre ajourføringer 

Type ajourføring Mellomstor bedrift Liten bedrift Svært liten bedrift 

Endring av registrantens identitet som 

innebærer en endring av status som 

rettssubjekt 

1 060 euro 571 euro 82 euro 

Type ajourføring 

Mellomstor 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Mellomstor 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Liten bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Liten bedrift 

(felles 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Endring i 

tilgangen 

som gis til 

opplysninger 

som er 

framlagt: 

Renhetsgrad og/eller 

identiteten til urenheter 

eller tilsetningsstoffer 

3 180 euro 2 385 euro 1 712 euro 1 284 euro 245 euro 183 euro 

Relevant mengdeintervall 1 060 euro 795 euro 571 euro 428 euro 82 euro 61 euro 

Et undersøkelses-

sammendrag eller et 

fyllestgjørende 

undersøkelsessammendrag 

3 180 euro 2 385 euro 1 712 euro 1 284 euro 245 euro 183 euro 

Opplysninger i 

sikkerhetsdatabladet 

2 120 euro 1 590 euro 1 141 euro 856 euro 163 euro 122 euro 

Stoffets handelsnavn 1 060 euro 795 euro 571 euro 428 euro 82 euro 61 euro 

IUPAC-betegnelse på 

stoffer som ikke er innfa-

singsstoffer, som nevnt i 

artikkel 119 nr. 1 bokstav a) 

i forordning (EF)  

nr. 1907/2006 

1 060 euro 795 euro 571 euro 428 euro 82 euro 61 euro 

IUPAC-betegnelse på 

stoffer nevnt i artikkel 119 

nr. 1 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1907/2006 som 

brukes som mellom-

produkter, innenfor viten-

skapelig forskning og 

utvikling eller innenfor 

produkt- og prosessorientert 

forskning og utvikling 

1 060 euro 795 euro 571 euro 428 euro 82 euro 61 euro 

VEDLEGG IV 

Gebyrer for anmodninger i henhold til artikkel 10 bokstav a) xi) i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Standardgebyrer 

Opplysninger som anmodes behandlet som fortrolige Individuell framlegging Felles framlegging 

Renhetsgrad og/eller identiteten til urenheter eller 

tilsetningsstoffer 

4 892 euro 3 669 euro 

Relevant mengdeintervall 1 631 euro 1 223 euro 
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Opplysninger som anmodes behandlet som fortrolige Individuell framlegging Felles framlegging 

Et undersøkelsessammendrag eller et fyllestgjørende 

undersøkelsessammendrag 

4 892 euro 3 669 euro 

Opplysninger i sikkerhetsdatabladet 3 261 euro 2 446 euro 

Stoffets handelsnavn 1 631 euro 1 223 euro 

IUPAC-betegnelse på stoffer som ikke er innfasingsstoffer,  

som nevnt i artikkel 119 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF)  

nr. 1907/2006 

1 631 euro 1 223 euro 

IUPAC-betegnelse på stoffer nevnt i artikkel 119 nr. 1 bokstav a) 

i forordning (EF) nr. 1907/2006 som brukes som mellom-

produkter, innenfor vitenskapelig forskning og utvikling eller 

innenfor produkt- og prosessorientert forskning og utvikling 

1 631 euro 1 223 euro 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for SMB-er 

Opplysninger som anmodes behandlet 

som fortrolige 

Mellomstor 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Mellomstor 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Liten bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Liten bedrift 

(felles 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(individuell 

framlegging) 

Svært liten 

bedrift 

(felles 

framlegging) 

Renhetsgrad og/eller identiteten til 

urenheter eller tilsetningsstoffer 

3 180 euro 2 385 euro 1 712 euro 1 284 euro 245 euro 183 euro 

Relevant mengdeintervall 1 060 euro 795 euro 571 euro 428 euro 82 euro 61 euro 

Et undersøkelsessammendrag eller 

et fyllestgjørende undersøkelses-

sammendrag 

3 180 euro 2 385 euro 1 712 euro 1 284 euro 245 euro 183 euro 

Opplysninger i sikkerhetsdatabladet 2 120 euro 1 590 euro 1 141 euro 856 euro 163 euro 122 euro 

Stoffets handelsnavn 1 060 euro 795 euro 571 euro 428 euro 82 euro 61 euro 

IUPAC-betegnelse på stoffer som 

ikke er innfasingsstoffer, nevnt i 

artikkel 119 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 

1 060 euro 795 euro 571 euro 428 euro 82 euro 61 euro 

IUPAC-betegnelse på stoffer nevnt i 

artikkel 119 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 som 

brukes som mellomprodukter, 

innenfor vitenskapelig forskning og 

utvikling eller innenfor produkt- og 

prosessorientert forskning og 

utvikling 

1 060 euro 795 euro 571 euro 428 euro 82 euro 61 euro 
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VEDLEGG V 

Gebyrer og avgifter for meldinger om produkt- og prosessorientert forskning og utvikling i henhold til artikkel 9 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Gebyrer for meldinger om produkt- og prosessorientert forskning og utvikling 

Standardgebyr 544 euro 

Redusert gebyr for mellomstor bedrift 353 euro 

Redusert gebyr for liten bedrift 190 euro 

Redusert gebyr for svært liten bedrift 27 euro 

Tabell 2 

Avgifter for forlenget unntak fra den allmenne registreringsplikten for produkt- og prosessorientert forskning og 

utvikling 

Standardavgift 1 087 euro 

Redusert avgift for mellomstor bedrift 707 euro 

Redusert avgift for liten bedrift 380 euro 

Redusert avgift for svært liten bedrift 54 euro 

VEDLEGG VI 

Gebyrer for søknader om godkjenning i henhold til artikkel 62 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Standardgebyrer 

Grunngebyr 54 100 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 10 820 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 10 820 euro 

Tilleggsgebyr per søker Når ytterligere søker ikke er en SMB: 40 575 euro 

Når ytterligere søker er en mellomstor bedrift: 30 431 euro 

Når ytterligere søker er en liten bedrift: 18 259 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 4 058 euro 
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Tabell 2 

Reduserte gebyrer for mellomstore bedrifter 

Grunngebyr 40 575 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 8 115 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 8 115 euro 

Tilleggsgebyr per søker Når ytterligere søker er en mellomstor bedrift: 30 431 euro 

Når ytterligere søker er en liten bedrift: 18 259 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 4 058 euro 

Tabell 3 

Reduserte gebyrer for små bedrifter 

Grunngebyr 24 345 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 4 869 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 4 869 euro 

Tilleggsgebyr per søker Når ytterligere søker er en liten bedrift: 18 259 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 4 058 euro 

Tabell 4 

Reduserte gebyrer for svært små bedrifter 

Grunngebyr 5 410 euro 

Tilleggsgebyr per stoff 1 082 euro 

Tilleggsgebyr per bruksområde 1 082 euro 

Tilleggsgebyr per søker Per ytterligere søker: 4 057 euro 

VEDLEGG VII 

Avgifter for revisjon av en godkjenning i henhold til artikkel 61 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Standardavgifter 

Grunnavgift 54 100 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 10 820 euro 
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Tilleggsavgift per stoff 10 820 euro 

Tilleggsavgift per søker Når ytterligere søker ikke er en SMB: 40 575 euro 

Når ytterligere søker er en mellomstor bedrift: 30 431 euro 

Når ytterligere søker er en liten bedrift: 18 259 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 4 058 euro 

Tabell 2 

Reduserte avgifter for mellomstore bedrifter 

Grunnavgift 40 575 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 8 115 euro 

Tilleggsavgift per stoff 8 115 euro 

Tilleggsavgift per søker Når ytterligere søker er en mellomstor bedrift: 30 431 euro 

Når ytterligere søker er en liten bedrift: 18 259 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 4 058 euro 

Tabell 3 

Reduserte avgifter for små bedrifter 

Grunnavgift 24 345 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 4 869 euro 

Tilleggsavgift per stoff 4 869 euro 

Tilleggsavgift per søker Når ytterligere søker er en liten bedrift: 18 259 euro 

Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 4 058 euro 

Tabell 4 

Reduserte avgifter for svært små bedrifter 

Grunnavgift 5 410 euro 

Tilleggsavgift per bruksområde 1 082 euro 

Tilleggsavgift per stoff 1 082 euro 

Tilleggsavgift per søker Når ytterligere søker er en svært liten bedrift: 4 058 euro 
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VEDLEGG VIII 

Gebyrer for klager i henhold til artikkel 92 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Tabell 1 

Standardgebyrer 

Klage på beslutning truffet i henhold til: Gebyr 

Artikkel 9 eller 20 i forordning (EF) nr. 1907/2006 2 392 euro 

Artikkel 27 eller 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 4 783 euro 

Artikkel 51 i forordning (EF) nr. 1907/2006 7 175 euro 

Tabell 2 

Reduserte gebyrer for SMB-er 

Klage på beslutning truffet i henhold til: Gebyr 

Artikkel 9 eller 20 i forordning (EF) nr. 1907/2006 1 794 euro 

Artikkel 27 eller 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 3 587 euro 

Artikkel 51 i forordning (EF) nr. 1907/2006 5 381 euro» 

 



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/587 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/744 

av 8. mai 2015 

om godkjenning av det midlertidige tiltaket truffet av Nederland i samsvar med artikkel 52 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 med hensyn til ytterligere krav til 

emballering og merking av nikotinholdige elektroniske sigaretter og påfyllingsbeholdere(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking 

og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring 

av forordning (EF) nr. 1907/2006(1), særlig artikkel 52, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 10. mars 2015 underrettet Nederland i samsvar med artikkel 52 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1272/2008 Kommisjonen 

om at det har berettiget grunn til å anse at elektroniske sigaretter og påfyllingsbeholdere som inneholder nikotin, selv 

om de oppfyller kravene i nevnte forordning, utgjør en alvorlig risiko for menneskers helse av grunner knyttet til 

merking og emballering. Nederland vedtok 24. november 2014 et midlertidig tiltak om midlertidige regler for 

elektroniske sigaretter. Tiltaket ble offentliggjort i Kongeriket Nederlands statstidende 28. november 2014 (heretter kalt 

«dekretet»)(2). Nederland underrettet medlemsstatene og Det europeiske kjemikaliebyrå om dekretet 12. mars 2015. 

2) I artikkel 4 nr. 1 i dekretet er det fastsatt at nikotinholdige elektroniske sigaretter og påfyllingsbeholdere til disse må 

være barnesikret, og i artikkel 4 nr. 2 er det fastsatt at påfyllingsbeholdere må ha en barnesikret lukkeinnretning selv om 

dette ikke er et krav i forordning (EF) nr. 1272/2008. I den forbindelse skal det bemerkes at for formålene i forordning 

(EF) nr. 1272/2008 kan elektroniske sigaretter anses som en blanding i en beholder. Ved at det i dekretet kreves 

barnesikrede lukkeinnretninger for både elektroniske sigaretter og påfyllingsbeholdere uavhengig av konsentrasjons-

grensen for nikotin i blandingen, pålegges det ytterligere krav som går lenger enn bestemmelsene i forordning (EF)  

nr. 1272/2008. Selv om det etter forordning (EF) nr. 1272/2008 ikke er obligatorisk å merke et produkt med 

anbefalingen om å oppbevare produktet utilgjengelig for barn, er det fastsatt i artikkel 7 nr. 2 i dekretet at hver 

pakningsenhet og eventuell ytre emballasje skal være forsynt med denne anbefalingen. Dekretet har derfor strengere 

merkingskrav enn forordning (EF) nr. 1272/2008. Av nevnte årsaker vil de ytterligere kravene som er fastsatt i artikkel 4 

nr. 1 og 2 og artikkel 7 nr. 2 i dekretet, kunne hindre at produkter som er i samsvar med gjeldende regler i forordning 

(EF) nr. 1272/2008, bringes i omsetning i Nederland. 

3) Nederland har gitt en berettiget begrunnelse for sitt syn om at e-sigaretter og påfyllingsbeholdere som inneholder 

nikotin, utgjør en alvorlig risiko for menneskers helse. Selv om det ble registrert bare to tilfeller av forgiftning i første 

halvår 2013, økte antallet i andre halvår, slik at samlet antall rapporterte tilfeller i 2013 var 33, mens det var  

43 rapporterte tilfeller i 2014. I 2013 ble blandingene i 27 tilfeller inntatt gjennom munnen, og åtte av disse tilfellene var 

barn mellom 0 og 4 år. Bestemmelsene om merking og emballering i dekretet er av en slik art at de kan hindre at barn 

får tilgang til disse blandingene, og er dermed egnet til å redusere risikoen for barns helse. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 118 av 9.5.2015, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 260/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til  

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 42. 

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(2) Besluit van 24 november 2014, houdende tijdelijke regels met betrekking tot de elektronische sigaret (Tijdelijk warenwetbesluit 

elektronische sigaret), Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 28 November 2014, no 456, s. 1 
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4) Bestemmelsene i dekretet avspeiler bestemmelsene i artikkel 20 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EF(1). 

Medlemsstatene må innen 20. mai 2016 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme nevnte 

direktiv. 

5) Dekretet er et midlertidig tiltak som kan anvendes fram til de tiltak Nederland har vedtatt for å innarbeide direktiv 

2014/40/EU i nederlandsk lovgivning, får anvendelse. Tiltakene bør derfor godkjennes til og med 19. mai 2016. 

6) For at Kommisjonen skal kunne overholde den fristen på 60 dager til å treffe beslutning som er fastsatt i artikkel 52 nr. 2 

i forordning (EF) nr. 1272/2008, bør denne beslutning tre i kraft den dag den kunngjøres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2) — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Det midlertidige tiltaket fastsatt i artikkel 4 nr. 1 og 2 og artikkel 7 nr. 2 i dekretet av 24. november 2014 om midlertidige regler 

for elektroniske sigaretter, som meddelt Kommisjonen av Nederland 10. mars 2015, godkjennes til og med 19. mai 2016. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. mai 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, 

presentasjon og salg av tobakksvarer og tilhørende produkter og om oppheving av direktiv 2001/37/EF (EFT L 127 av 29.4.2014, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1) 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/984 

av 24. juni 2015 

om godkjenning av kobberpyrition som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 21(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. 

2) Denne listen omfatter kobberpyrition. 

3) Kobberpyrition er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i 

produkttype 21, grohemmende midler, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 21 som 

definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

4) Sverige ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla en vurderingsrapport for Kommisjonen sammen 

med sine anbefalinger 28. januar 2011, i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1451/2007(4). 

5) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 

3. oktober 2014 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

6) Ifølge nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 21 og som inneholder kobberpyrition, forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse vilkår for bruk er oppfylt. 

7) Kobberpyrition bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 21, forutsatt at srlige vilkår i vedlegget er 

oppfylt. 

8) Det er nødvendig å få en ytterligere bekreftelse på at risikoen ved bruk av grohemmende midler er akseptabel, og at de 

foreslåtte risikoreduserende tiltakene er hensiktsmessige. For at det ved fornying av godkjenninger av eksisterende 

aktive stoffer i grohemmende midler skal være lettere å undersøke og sammenligne risikoen og fordelene ved disse 

stoffene og de risikoreduserende tiltakene som anvendes, bør utløpsdatoen for godkjenningen av stoffene være den 

samme. 

9) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 25.6.2015, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 261/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 43. 

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

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

2021/EØS/17/47 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kobberpyrition godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 21, 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. juni 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Produkttype Særlige vilkår 

Kobber-

pyrition 

IUPAC-betegnelse: 

Bis(1-hydroksy-1H-

pyridin-2-tionato-

O,S)kobber 

EF-nr.: 238-984-0 

CAS-nr.: 14915-37-8 

950 g/kg 1. oktober 2016 31. desember 2025 21 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. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Produkter som inneholder kobberpyrition skal ikke godkjennes for 

eller brukes av ikke-yrkesbrukere. 

2)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak 

for industrielle brukere eller yrkesbrukere. Produktene skal brukes 

sammen med egnet personlig verneutstyr dersom eksponeringen ikke 

kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter. 

3)  Det skal framgå av etiketter og eventuelle bruksanvisninger at barn 

skal holdes på avstand til de behandlede overflatene er tørre. 

4)  Det skal framgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablader for 

godkjente produkter at påføring samt vedlikeholds- og reparasjons-

arbeider skal foregå innenfor et lukket område, og på et 

ugjennomtrengelig, hardt underlag med spillbeskyttelse for å unngå 

direkte spill og minske utslipp til miljøet, og at eventuelt spill eller 

avfall som inneholder kobberpyrition, skal samles opp for ombruk 

eller sluttbehandling. 

5)  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(2) eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005(3) 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 16 nr. 2 i direktiv 98/8/EF. 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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 

16.6.2009, s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om 

endring av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/985 

av 24. juni 2015 

om godkjenning av klotianidin som eksisterende 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. 

2) Denne listen omfatter klotianidin. 

3) Klotianidin er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til bruk i 

produkttype 18, insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr, som definert i vedlegg V til 

nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 18 som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

4) Tyskland ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten for Kommisjonen sammen 

med sine anbefalinger 27. mai 2009, i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1451/2007(4). 

5) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter 

2. oktober 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 klotianidin, forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse vilkår for bruk er oppfylt. 

7) Klotianidin bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at bestemte vilkår i vedlegget er 

oppfylt. 

8) Uttalelsen konkluderer med at klotianidin har egenskaper som gjør stoffet svært persistent (vP) og giftig (T) i samsvar 

med kriteriene fastsatt i vedlegg XIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(5). 

9) Ettersom stoffer for hvilke medlemsstatenes vurdering er avsluttet innen 1. september 2013, ifølge artikkel 90 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012 bør godkjennes i samsvar med direktiv 98/8/EF, bør godkjenningsperioden være ti år, i 

samsvar med den praksis som er innført ved nevnte direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 25.6.2015, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 261/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 43. 

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

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjons-

direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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10) Ved anvendelse av artikkel 23 i forordning (EU) nr. 528/2012 oppfyller imidlertid klotianidin vilkårene i artikkel 10 

nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning, og bør derfor anses som et aktivt stoff som bør erstattes. 

11) 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. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Klotianidin 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, 24. juni 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 
Produkttype Særlige vilkår 

Klotianidin IUPAC-betegnelse: 

(E)-1-(2-klor-1,3-tiazol-

5-ylmetyl)-3-metyl-2-

nitroguanidin 

EF-nr.: 433-460-1 

CAS-nr.: 210880-92-5 

93 % w/w 1. oktober 

2016 

30. september 

2026 

18 Klotianidin anses som et stoff som bør erstattes i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

bokstav d) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

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. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1)  Det skal fastsettes sikre driftsrutiner og egnede organisatoriske tiltak for 

industrielle brukere eller yrkesbrukere. Produkter skal brukes sammen med 

egnet personlig verneutstyr dersom eksponeringen ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter. 

2)  Produktene skal ikke godkjennes til bruk i husdyrlokaler dersom utslipp til 

renseanlegg eller direkte utslipp til overflatevann ikke kan forebygges, med 

mindre det kan påvises at risikoene for miljøet kan reduseres til et akseptabelt 

nivå på andre måter. 

3)  På grunn av de påviste risikoene for jordmiljøet skal produktene ikke 

godkjennes til bruk i andre husdyrlokaler enn husdyrlokaler for kjøttfe, med 

mindre det kan påvises at risikoene for miljøet kan reduseres til et akseptabelt 

nivå. 

4)  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(2) eller 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(3) 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 16 nr. 2 i direktiv 98/8/EF. 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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 

16.6.2009, s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om 

endring av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/707 

av 30. april 2015 

om avslag på godkjenning av ekstrakt av roten av Rheum officinale som basisstoff, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EC) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 26. april 2013 en søknad fra 

Institut Technique de l’Agriculture Biologique om godkjenning av ekstrakt av roten av Rheum officinale som basisstoff. 

De opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd, var vedlagt søknaden. 

2) Kommisjonen bad Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om 

vitenskapelig bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 12. juni 2014(2). 

Kommisjonen framla sin sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordning om avslag på godkjenning av 

ekstrakt av roten av Rheum officinale for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 20. mars 2015. 

3) Dokumentasjonen fra søkeren viser at ekstrakt av roten av Rheum officinale ikke oppfyller kriteriene for næringsmidler 

som definert i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). 

4) Det ble påvist konkrete betenkeligheter i den tekniske rapporten med hensyn til risikoen for brukere, arbeidstakere 

personer i nærheten, forbrukere og organismer utenfor målgruppen. 

5) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til myndighetens undersøkelser og til utkastet til 

sammenfattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

6) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det imidlertid ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene rundt 

stoffet. 

7) Det er dermed ikke fastslått, med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport, at kravene fastsatt i artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Ekstrakt av roten av 

Rheum officinale bør derfor ikke godkjennes som basisstoff. 

8) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av ekstrakt av roten av Rheum 

officinale som basisstoff i samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

fôr — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 1.5.2015, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 262/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 44. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) «Outcome of the consultation with member States and EFSA on the basic substance application for Rheum officinale and the conclusions 

drawn by EFSA on the specific points raised». 2014:EN-617. 31 s. 

(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=activesubstance.selection&language=EN. 

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

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

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på godkjenning som basisstoff 

Ekstrakt av roten av Rheum officinale godkjennes ikke som basisstoff. 

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, 30. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/762 

av 12. mai 2015 

om godkjenning av basisstoffet kalsiumhydroksid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 19. september 2012 en søknad fra 

den europeiske avdeling av The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) om godkjenning 

av kalsiumhydroksid som basisstoff. De opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd, var vedlagt 

søknaden. 

2) Kommisjonen bad Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om 

vitenskapelig bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 16. september 2014(2). 

Kommisjonen framla sin sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordning om godkjenning av 

kalsiumhydroksid for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 20. mars 2015. 

3) Dokumentasjonen fra søkeren og resultatene av de undersøkelsene som Myndigheten gjennomførte viser at 

kalsiumhydroksid oppfyller kriteriene for næringsmidler som definert i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 178/2002(4). Videre brukes stoffet ikke hovedsakelig til plantevernformål, men det er likevel nyttig for 

plantevernet i et produkt som består av stoffet og vann. Det bør derfor anses som et basisstoff. 

4) Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at kalsiumhydroksid generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og 

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. Kalsiumhydroksid bør derfor godkjennes som et basisstoff. 

5) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår for godkjenning 

av stoffet som framgår av vedlegg I til denne forordning. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(5) derfor endres. 

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 120 av 13.5.2015, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 263/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 45. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application and its update on calcium hydroxide for use 

in plant protection against fungal diseases on pome fruit. EFSA supporting publication 2014:EN-655, 63 s. 

(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=activesubstance.selection&language=EN. 

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

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

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

(5) 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). 

2021/EØS/17/50 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av basisstoff 

Basisstoffet kalsiumhydroksid, som angitt i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 12. mai 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 ______  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

Kalsiumhydroksid 

CAS-nr. 1305-62-0 

Kalsiumhydroksid 920 g/kg 

Næringsmiddelkvalitet 

Følgende urenheter er potensielt skadelige i 

toksikologisk sammenheng, og innholdet skal ikke 

overstige mengden angitt nedenfor (uttrykt i 

mg/kg tørrstoff): 

Barium 300 mg/kg 

Fluorid 50 mg/kg 

Arsen 3 mg/kg 

Bly 2 mg/kg. 

1. juli 2015 Kalsiumhydroksid skal brukes på de særlige 

vilkårene angitt i den sammenfattende rapporten 

om kalsiumhydroksid (SANCO/10148/2015), 

særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr 20. mars 2015. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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VEDLEGG II 

I del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

«4 Kalsiumhydroksid 

CAS-nr. 1305-62-0 

Kalsiumhydroksid 920 g/kg 

Næringsmiddelkvalitet 

Følgende urenheter er potensielt skadelige i 

toksikologisk sammenheng, og innholdet skal 

ikke overstige mengden angitt nedenfor (uttrykt 

i mg/kg tørrstoff): 

Barium 300 mg/kg 

Fluorid 50 mg/kg 

Arsen 3 mg/kg 

Bly 2 mg/kg. 

1. juli 2015 Kalsiumhydroksid skal brukes på de særlige 

vilkårene angitt i den sammenfattende rapporten 

om kalsiumhydroksid (SANCO/10148/2015), 

særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet 

av Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr 20. mars 2015.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1106 

av 8. juli 2015 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 1037/2012 med hensyn til 

vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet isopyrazam(*) 

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 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1037/2012(2) ble isopyrazam godkjent som et aktivt stoff i 

henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, forutsatt at søkeren, Syngenta Crop Protection AG («søkeren»), framlegger 

bekreftende opplysninger med hensyn til betydningen av metabolittene CSCD 459488 og CSCD 459489 for 

grunnvannet, og at stoffet ble oppført i del B i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011(3). De bekreftende opplysningene skulle framlegges for Kommisjonen, medlemsstatene og Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet innen 31. mars 2015. 

2) I februar 2014 underrettet søkeren Kommisjonen om at ikke alle nødvendige bekreftende opplysninger ville være 

tilgjengelige innen fristen fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 1037/2012. Søkeren 

oppgav at forsinkelsen skyldtes behovet for å utarbeide hensiktsmessige forsøksprotokoller og framla en arbeidsplan for 

framskaffing av disse opplysningene. 

3) Som rapporterende medlemsstat for isopyrazam vurderte Det forente kongerike opplysningene framlagt av søkeren, og 

underrettet i september 2014 Kommisjonen om at den anså at søkerens anmodning om forlengelse av fristen for 

framlegging av bekreftende opplysninger var berettiget, og at arbeidsplanen framlagt av søkeren var realistisk og 

hensiktsmessig. 

4) Anmodningen synes derfor å være berettiget for at søkeren kan framskaffe de nødvendige opplysningene innen en 

rimelig frist. 

5) Søkeren framla 30. mars 2015 et sammendrag av opplysningene som så langt er framskaffet sammen med en endelig 

arbeidsplan for framskaffing av opplysningene som gjenstår. 

6) Det er derfor hensiktsmessig å endre godkjenningen av isopyrazam og å forlenge fristen for framlegging av bekreftende 

opplysninger til 31. juli 2017. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 1037/2012 bør derfor endres. 

8) Ettersom fristen for framlegging av bekreftende opplysninger knyttet til isopyrazam allerede er utløpt, bør denne 

forordning tre i kraft dagen etter at den kunngjøres. 

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

fôr. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 181 av 9.7.2015, s. 70, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 264/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 47. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1037/2012 av 7. november 2012 om godkjenning av det aktive stoffet isopyrazam i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 308 av 8.11.2012, s. 15). 

(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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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I kolonnen «Særlige bestemmelser» i rad 27 om isopyrazam i del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

skal siste ledd lyde: 

«Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen 31. juli 2017.» 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1037/2012 

I kolonnen «Særlige bestemmelser» i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1037/2012 skal siste ledd lyde: 

«Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen 31. juli 2017.» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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, 8. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1115 

av 9. juli 2015 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyridat i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Godkjenningen av det aktive stoffet pyridat, som fastsatt i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2), utløper 31. desember 2015. 

2) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av pyridat i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3) i samsvar med 

artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1141/2010, 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

4) Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurderingsrapport i samråd med rapporterende medlemsstat og framlagt 

den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») og Kommisjonen  

11. juni 2013. 

5) Myndigheten har formidlet den fornyede vurderingsrapporten til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten har også gjort den utfyllende vurderingsrapport 

tilgjengelig for allmennheten. 

6) Myndigheten meddelte 22. juli 2014(5) Kommisjonen sin konklusjon om hvorvidt pyridat kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

sammenfattende rapport om pyridat for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 11. desember 2014. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 10.7.2015, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 264/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 47. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

(5) EFSA Journal 2014;12(8): 3801. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu 
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7) Det er fastslått med hensyn til et eller flere representative bruksområder for minst et plantevernmiddel som inneholder 

det aktive stoffet at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 er oppfylt. Disse godkjenningskriteriene anses derfor for 

å være oppfylt. 

8) Det er derfor hensiktsmessig å fornye godkjenningen av pyridat. 

9) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av pyridat er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, som imidlertid ikke begrenser bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

pyridat, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

10) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres tilsvarende. 

11) Denne forordning bør få anvendelse fra dagen etter utløpet av godkjenningen for det aktive stoffet pyridat, som angitt i 

betraktning 1). 

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 

Fornyelse av godkjenningen av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet pyridat, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 9. juli 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjons-nummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjennings-dato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Pyridat 

CAS-nr. 55512-33-9 

CIPAC-nr.: 447 

O-6-klor-3-

fenylpyridazin-4-yl-

S-oktyltiokar-bonat 

≥ 900 g/kg 1. januar 2016 31. desember 2030 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 pyridat, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot risikoen for vannorganismer, landplanter utenfor 

målgruppen og planteetende pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår post 16 om pyridat. 

2)  I del B tilføyes følgende post: 

 

Vanlig navn, 

identifikasjons-

nummer 

IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenn-ingen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«87 Pyridat 

CAS-nr. 

55512-33-9 

CIPAC-nr.: 

447 

O-6-klor-3-

fenylpyridazin-4-yl-S-

oktyltiokarbonat 

≥ 900 g/kg 1. januar 2016 31. desember 2030 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 pyridat, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot risikoen for vannorganismer, landplanter utenfor målgruppen og planteetende 

pattedyr. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1154 

av 14. juli 2015 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet sulfosulfuron i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Godkjenningen av det aktive stoffet sulfosulfuron, som fastsatt i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2), utløper 31. desember 2015. 

2) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av sulfosulfuron i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3) i samsvar 

med artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 1141/2010 sammen med 

en redegjørelse for hvorfor hver enkelt nye framlagte undersøkelse er av betydning. Rapporterende medlemsstat fant at 

søknaden var fullstendig. 

4) Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurderingsrapport i samråd med rapporterende medlemsstat og framlagt 

den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») og Kommisjonen 31. mai 

2013. 

5) Myndigheten har formidlet den fornyede vurderingsrapporten til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten har også gjort den utfyllende vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten. 

6) Myndigheten meddelte 3. juli 2014 Kommisjonen sin konklusjon om hvorvidt sulfosulfuron kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

sammenfattende rapport om sulfosulfuron for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr  

12. desember 2014. 

7) Det er fastslått med hensyn til et eller flere representative bruksområder for minst et plantevernmiddel som inneholder 

det aktive stoffet at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 er oppfylt. Disse godkjenningskriteriene anses derfor for 

å være oppfylt. 

8) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av sulfosulfuron er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, som imidlertid ikke begrenser bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

sulfosulfuron, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 187 av 15.7.2015, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 264/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 47. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

2021/EØS/17/53 0000/XXX/00/00 
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9) Det er derfor hensiktsmessig å fornye godkjenningen av sulfosulfuron. 

10) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres tilsvarende. 

11) Denne forordning bør få anvendelse fra dagen etter utløpet av godkjenningen for det aktive stoffet sulfosulfuron, som 

angitt i betraktning 1). 

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 

Fornyelse av godkjenningen av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet sulfosulfuron, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 14. juli 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 
Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Sulfosulfuron 

CAS-nr. 141776-32-1 

CIPAC-nr.: 601 

1-(4,6-

dimetoksypyrimidin-

2-yl)-3-[2-etyl-

sulfonyl-

imidazo[1,2-

a]pyridin)-3-

ylsulfonyl]urea 

≥ 980 g/kg 

Følgende relevante urenhet 

må ikke overstige en viss 

terskelverdi i det tekniske 

materialet: 

Fenol. <2 g/kg 

1. januar 

2016 

31. desember 2030 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 sulfosulfuron, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot 

– vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare jordbunns- 

og/eller klimaforhold, 

– risikoen for andre makroorganismer i jord enn meitemarker, landplanter utenfor 

målgruppen og vannorganismer. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår post 32 om sulfosulfuron. 

2)  I del B tilføyes følgende post 89: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 
Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«89 Sulfosulfuron 

CAS-nr. 141776-32-1 

CIPAC-nr.: 601 

1-(4,6-

dimetoksypyrimidin-2-

yl)-3-[2-etyl-sulfonyl-

imidazo[1,2-a]pyridin)-3-

ylsulfonyl]urea 

≥ 980 g/kg 

Følgende relevante 

urenhet må ikke 

overstige en viss 

terskelverdi i det 

tekniske materialet: 

Fenol. <2 g/kg 

1. januar 

2016 

31. desember 2030 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 sulfosulfuron, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

– vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold, 

– risikoen for andre makroorganismer i jord enn meitemarker, landplanter 

utenfor målgruppen og vannorganismer.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1166 

av 15. juli 2015 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet jernfosfat i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 22 nr. 1 sammenholdt med 

artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Godkjenningen av det aktive stoffet jernfosfat, som fastsatt i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2), utløper 31. desember 2015. 

2) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av jernfosfat i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3) i samsvar med 

artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

4) Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurderingsrapport i samråd med rapporterende medlemsstat og framlagt 

den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») og Kommisjonen 30. april 

2013. 

5) Myndigheten har formidlet den fornyede vurderingsrapporten til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten har også gjort den utfyllende vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten. 

6) Myndigheten meddelte 17. desember 2014 Kommisjonen sin konklusjon(5) om hvorvidt jernfosfat kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

sammenfattende rapport om jernfosfat for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 20. mars 2015. 

7) Det er fastslått med hensyn til et eller flere representative bruksområder for minst et plantevernmiddel som inneholder 

det aktive stoffet at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Disse 

godkjenningskriteriene anses derfor for å være oppfylt. 

8) Kommisjonen anser videre at jernfosfat er et aktivt stoff med lav risiko i henhold til artikkel 22 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009. Jernfosfat er ikke et stoff som skaper bekymring, og det oppfyller vilkårene i nr. 5 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Jernfosfat består av forbindelser som forekommer overalt i miljøet og er avgjørende for 

dyrs og planters funksjoner. Dessuten er jernfosfat en naturlig bestanddel i næringsinntaket hos mennesker. Tilleggseks-

poneringen mennesker, dyr og miljøet utsettes for via bruksområdene godkjent i henhold til forordning (EF)  

nr. 1107/2009 forventes å være ubetydelig sammenlignet med forventet eksponering i realistiske naturlige situasjoner.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 188 av 16.7.2015, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 264/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 47. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

(5) EFSA Journal 2015; 13(1):3973. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu. 

2021/EØS/17/54 
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Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av jernfosfat er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, som imidlertid ikke begrenser bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

jernfosfat, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som bløtdyrmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

9) Godkjenningen av jernfosfat som et stoff med lav risiko bør derfor forlenges. 

10) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres tilsvarende. 

11) Denne forordning bør få anvendelse fra dagen etter utløpet av godkjenningen for det aktive stoffet jernfosfat, som angitt 

i betraktning 1). 

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 

Fornyelse av godkjenningen av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet jernfosfat, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 15. juli 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjons-nummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Jernfosfat 

CAS-nr. 10045-86-0 

CIPAC-nr.: 629 

Jernfosfat Jernfosfat 703 g/kg, 

som tilsvarer 260 g/kg 

jern og 144 g/kg fosfor 

1. januar 2016 31. desember 2030 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 jernfosfat, særlig tillegg I og II. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår post 22 om jernfosfat. 

2)  I del D tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjons-nummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«5 Jernfosfat 

CAS-nr. 10045-86-0 

CIPAC-nr.: 629 

Jernfosfat Jernfosfat 703 g/kg, som 

tilsvarer 260 g/kg jern og 

144 g/kg fosfor 

1. januar 

2016 

31. desember 

2030 

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 

jernfosfat, særlig tillegg I og II.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1201 

av 22. juli 2015 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet fenheksamid i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Godkjenningen av det aktive stoffet fenheksamid, som fastsatt i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(2), utløper 31. desember 2015. 

2) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av fenheksamid i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3) i samsvar med 

artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

4) Rapporterende medlemsstat har utarbeidet en vurderingsrapport i samråd med rapporterende medlemsstat og framlagt 

den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») og Kommisjonen  

30. april 2013. 

5) Myndigheten har formidlet den fornyede vurderingsrapporten til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

oversendt mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten har også gjort den utfyllende vurderingsrapporten 

tilgjengelig for allmennheten. 

6) Myndigheten meddelte 30. juni 2014 Kommisjonen sin konklusjon(5) om hvorvidt fenheksamid kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til sammen-

fattende rapport om fenheksamid for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 27. januar 2015. 

7) Det er fastslått med hensyn til et eller flere representative bruksområder for minst et plantevernmiddel som inneholder 

det aktive stoffet at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 er oppfylt. Disse godkjenningskriteriene anses derfor for 

å være oppfylt. 

8) Det er derfor hensiktsmessig å fornye godkjenningen av fenheksamid. 

9) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres tilsvarende. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 195 av 23.7.2015, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 264/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 47. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

(5) EFSA Journal 2014; 12(7):3744. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu 

2021/EØS/17/55 
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10) Denne forordning bør få anvendelse fra dagen etter utløpet av godkjenningen for det aktive stoffet fenheksamid, som 

angitt i betraktning 1). 

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 

Fornyelse av godkjenningen av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet fenheksamid, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 22. juli 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjons-nummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Fenheksamid 

CAS-nr. 126833-17-8 

CIPAC-nr. 603 

N-(2,3-diklor-4-

hydroksyfenyl)-1-

metylsykloheksan-1-

karboksamid 

≥ 975 g/kg 

Følgende relevante urenhet 

må ikke overstige en viss 

terskelverdi i det tekniske 

materialet: 

— toluen: høyst 1 g/kg 

— 4-amino-2,3-diklorfenol: 

høyst 3 g/kg 

1. januar 2016 31. desember 

2030 

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 fenheksamid, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

– vern av brukere som håndterer middelet manuelt på frilandsvekster, 

– vern av arbeidstakere som returnerer etter innendørs behandling av 

vekster, 

– risikoen for vannorganismer, 

– langtidsrisikoen for pattedyr ved anvendelse i felt. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår post 13 om fenheksamid. 

2)  I del B tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjenn-

ingsdato 

Godkjenn-ingen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«85 Fenheksamid 

CAS-nr. 126833-17-8 

CIPAC-nr. 603 

N-(2,3-diklor-4-

hydroksyfenyl)-1-

metylsykloheksan-1-

karboksamid 

≥ 975 g/kg 

Følgende relevante urenhet må 

ikke overstige en viss 

terskelverdi i det tekniske 

materialet: 

toluen: høyst 1 g/kg 

— 4-amino-2,3-diklorfenol: 

høyst 3 g/kg 

1. januar 2016 31. desember 

2030 

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 fenheksamid, 

særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

– vern av brukere som håndterer middelet manuelt på 

frilandsvekster, 

– vern av arbeidstakere som returnerer etter innendørs 

behandling av vekster, 

– risikoen for vannorganismer, 

– langtidsrisikoen for pattedyr ved anvendelse i felt. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1107 

av 8. juli 2015 

om godkjenning av basisstoffet Salix spp. cortex i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 26. april 2013 en søknad fra 

Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) om godkjenning av bark fra Salix alba som basisstoff. De 

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd, var vedlagt søknaden. 

2) Kommisjonen bad Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om 

vitenskapelig bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 3. juni 2014(2). 

Kommisjonen framla sin sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordning for Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr 14. november 2014 og avsluttet dem til komiteens møte 29. mai 2015. 

3) Dokumentasjonen fra søkeren og resultatene av den undersøkelsen som Myndigheten(4) gjennomførte i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF(5), viser at Salix cortex oppfyller kriteriene for et tradisjonelt 

plantelegemiddel. Det ble derfor ansett som hensiktsmessig å utvide området for søknaden fra bark av Salix alba til 

Salix spp. cortex. Videre brukes stoffet ikke hovedsakelig til plantevernformål, men det er likevel nyttig for plantevernet 

i et produkt som består av stoffet og vann. 

4) Kommisjonen anser at Salix spp. cortex er et basisstoff i henhold til artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Salix 

spp. cortex er en del av en plante og finnes overalt i miljøet. Tilleggseksponeringen mennesker, dyr og miljøet utsettes 

for via bruksområdene beskrevet i den sammenfattende rapporten forventes å være ubetydelig sammenlignet med 

forventet eksponering i realistiske naturlige situasjoner. 

5) Salix spp. cortex kan derfor generelt forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 23 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Salix spp. cortex bør derfor godkjennes som basisstoff. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår for godkjenning 

av stoffet som framgår av vedlegg I til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 181 av 9.7.2015, s. 72, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 265/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 50. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) «Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Salix alba bark and the conclusions 

drawn by EFSA on the specific points raised». 2014:EN-609.34 s. 

(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage 

(4) Assessment report on Salicis cortex (willow bark) and herbal preparation(s) thereof with well-established use and traditional use; 

EMEA/HMPC/295337/2007. 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 

0000/XXX/00/00 2021/EØS/17/56 
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7) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1) derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av basisstoff 

Stoffet Salix spp. cortex, som angitt i vedlegg I, godkjennes som basisstoff på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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, 8. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

Salix spp. cortex 

CAS-nr. ikke tildelt 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Ikke relevant Den europeiske farmakopé 1. juli 2015 Salix cortex skal brukes på de særlig vilkårene angitt i den sam-

menfattende rapporten om Salix spp. cortex (SANCO/12173/2014), 

særlig tillegg I og II til denne. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 

VEDLEGG II 

I del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

«7 Salix spp. cortex 

CAS-nr. ikke tildelt 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Ikke relevant Den europeiske 

farmakopé 

1. juli 2015 Salix cortex skal brukes på de særlig vilkårene angitt i den sam-

menfattende rapporten om Salix spp. cortex (SANCO/12173/2014), 

særlig tillegg I og II til denne.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1108 

av 8. juli 2015 

om godkjenning av basisstoffet eddik i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 24. april 2013 en søknad fra 

Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) om godkjenning av eddik som basisstoff. Kommisjonen mottok 

17. mars 2014 en søknad fra byen Paris (Frankrike) om en utvidelse av de foreslåtte bruksområdene som omfattes av 

søknaden om godkjenning av eddik som basisstoff. De opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet 

ledd, var vedlagt søknadene. 

2) Kommisjonen bad Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om 

vitenskapelig bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 12. august 2014(2). 

Kommisjonen framla sin sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordning for Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr 27. januar 2015 og avsluttet dem til komiteens møte 29. mai 2015. 

3) Dokumentasjonen fra søkeren viser at eddik oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert i artikkel 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). Videre brukes stoffet ikke hovedsakelig til plantevernformål, 

men det er likevel nyttig for plantevernet i et produkt som består av stoffet og vann. Eddik bør særlig ikke forveksles 

med eddiksyre, et aktivt stoff som ble oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(5) ved kommisjonsdirektiv 

2008/127/EF(6), slik det framgår av Kommisjonens fortolkende melding(7) om varebetegnelser. Eddik bør derfor anses 

som et basisstoff. 

4) Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at eddik generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 23 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 

Kommisjonens sammenfattende rapport. Eddik bør derfor godkjennes som basisstoff. 

5) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår for godkjenning 

av stoffet som framgår av vedlegg I til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 181 av 9.7.2015, s. 75, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 265/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 50. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) «Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for vinegar and the conclusions drawn by 

EFSA on the specific points raised». EFSA supporting publication 2014:EN-641, 37 s. 

(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage 

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

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

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

(5) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(6) Kommisjonsdirektiv 2008/127/EF av 18. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flere 

aktive stoffer (EUT L 344 av 20.12.2008, s. 89). 

(7) EFT C 270 av 15.10.1991, s. 2. 

2021/EØS/17/57 
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6) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1) derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av basisstoff 

Basisstoffet eddik, som angitt i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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, 8. juli 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjons-

nummer 

IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

Eddik 

CAS-nr. 90132-

02-8 

Ikke tilgjengelig Næringsmiddel-kvalitet med 

et innhold av høyst 10 % 

eddiksyre 

1. juli 2015 Bare bruk som basisstoff som soppdrepende middel og bakteriedrepende middel godkjennes. 

Eddik skal brukes på de særlig vilkårene angitt i den sammenfattende rapporten om eddik 

(SANCO/12896/2014), særlig tillegg I og II til denne. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 

VEDLEGG II 

I del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Num-mer 

Vanlig navn, 

identifikasjons-

nummer 

IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

«5 Eddik 

CAS-nr. 

90132-02-8 

Ikke tilgjengelig Næringsmiddelkvalitet 

med et innhold av høyst 10 

% eddiksyre 

1. juli 2015 Bare bruk som basisstoff som soppdrepende middel og bakteriedrepende 

middel godkjennes. 

Eddik skal brukes på de særlig vilkårene angitt i den sammenfattende 

rapporten om eddik (SANCO/12896/2014), særlig tillegg I og II til denne.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1116 

av 9. juli 2015 

om godkjenning av basisstoffet lecitiner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 18. november 2013 en søknad fra 

Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) om godkjenning av lecitiner som basisstoff. De opplysningene 

som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd, var vedlagt søknaden. 

2) Kommisjonen bad Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om 

vitenskapelig bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 28. august 2014(2). 

Kommisjonen framla sin sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordning for Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr 27. januar 2015 og avsluttet dem til komiteens møte 29. mai 2015. 

3) Dokumentasjonen fra søkeren viser at lecitiner oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert i artikkel 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). Videre brukes stoffet ikke hovedsakelig til plantevernformål, 

men det er likevel nyttig for plantevernet i et produkt som består av stoffet og vann. Det bør derfor anses som et 

basisstoff. 

4) Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at lecitiner generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 

23 i forordning (EF) nr. 1107/2009/EØF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 

Kommisjonens sammenfattende rapport. Lecitiner bør derfor godkjennes som basisstoff. 

5) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår for godkjenning 

av stoffet som framgår av vedlegg I til denne forordning. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(5) derfor endres. 

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 182 av 10.7.2015, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 265/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 50. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for lecithins for use in plant protection as a 

fungicide on vineyards, fruit trees, vegetables and ornamentals. EFSA supporting publication 2014:EN-643, 34 s. 

(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage 

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

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

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

(5) 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). 

2021/EØS/17/58 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av basisstoff 

Basisstoffet lecitiner, som angitt i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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, 9. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjons-

nummer 

IUPAC-

betegnelse 
Renhet(1) Godkjennings-dato Særlige bestemmelser 

Lecitiner 

CAS-nr. 8002-43-5 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

EINECS 

232-307-2 

Ikke tildelt Som beskrevet i vedlegget til 

forordning (EF) nr. 231/2012. 

1. juli 2015 Bare bruk som basisstoff som soppdrepende middel godkjennes. 

Lecitiner skal brukes på de særlig vilkårene angitt i den sammenfattende rapporten om eddik 

(SANCO/12798/2014), særlig tillegg I og II til denne. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 

VEDLEGG II 

I del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

«Num-mer 

Vanlig navn, 

identifikasjons-

nummer 

IUPAC-betegnelse Renhet(1) 
Godkjenn-

ingsdato 
Særlige bestemmelser 

«6 Lecitiner 

CAS-nr. 8002-43-5 

CIPAC-nr. ikke 

tildelt 

EINECS 

232-307-2 

Ikke tildelt Som beskrevet i vedlegget til 

forordning (EF) 

nr. 231/2012. 

1. juli 2015 Bare bruk som basisstoff som soppdrepende middel godkjennes. 

Lecitiner skal brukes på de særlig vilkårene angitt i den sammenfattende rapporten om eddik 

(SANCO/12798/2014), særlig tillegg I og II til denne.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1165 

av 15. juli 2015 

om godkjenning av det aktive stoffet halauksifenmetyl i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 bokstav b), 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Det forente kongerike 20. september 2012 en 

søknad fra Dow AgroSciences om godkjenning av det aktive stoffet halauksifenmetyl. I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i 

nevnte forordning underrettet Det forente kongerike som rapporterende medlemsstat Kommisjonen 2. november 2012 

om at søknaden kunne godkjennes. 

2) Rapporterende medlemsstat framla 20. desember 2013 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»), der det vurderes om det aktive stoffet 

kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

3) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen 

og Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form 

av et ajourført utkast til vurderingsrapport i oktober 2014. 

4) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 21. november 2014 om sin konklusjon om hvorvidt 

det aktive stoffet halauksifenmetyl kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009(2). Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for allmennheten. 

5) Kommisjonen framla 20. mars 2015 den sammenfattende rapporten om halauksifenmetyl for Den faste komité for 

planter, dyr, næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av halauksifenmetyl. 

6) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattede rapporten. 

7) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de 

bruksområdene som ble undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. Disse godkjenningskriteriene 

anses derfor for å være oppfylt. Halauksifenmetyl bør derfor godkjennes. 

8) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 188 av 16.7.2015, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 265/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 50. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2014;12(12):3913. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu 

2021/EØS/17/59 
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9) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1) derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet halauksifenmetyl, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjons-nummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Halauksifen-metyl 

CAS-nr. 943831-98-9 

CIPAC-nr.: 970.201 

(halauksifen-metyl) 970 

(halauksifen) 

metyl 4-amino-3-kloro-6-

(4-klor-2-fluor-3-

metoksifenyl)pyridin-2-

karboksylat 

≥ 930 g/kg 5 august 2015 5. august 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 halauksifenmetyl, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksom- 

het mot 

– risikoen for vannplanter og landplanter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

– det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er produsert (basert på 

produksjon i kommersiell målestokk). Betydningen av urenheter som 

forekommer i det tekniske materialet bør bekreftes. 

– forsøkspartienes samsvar med den tekniske spesifikasjonen når det gjelder 

giftighet. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten innen 5. februar 2016.» 

(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: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjons-nummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) 

Godkjenn-

ingsdato 

Godkjenn-ingen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«86 Halauksifen-metyl 

CAS-nr. 943831-

98-9 

CIPAC-nr.: 970.201 

(halauksifen-metyl) 

970 (halauksifen) 

metyl 4-amino-3-kloro-6-(4-klor-2-fluor-

3-metoksifenyl)pyridin-2-karboksylat 

≥ 930 g/kg 5 august 2015 5. august 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 halauksifenmetyl, 

særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

– risikoen for vannplanter og landplanter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

– det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er produsert (basert 

på produksjon i kommersiell målestokk). Betydningen av urenheter 

som forekommer i det tekniske materialet bør bekreftes. 

– forsøkspartienes samsvar med den tekniske spesifikasjonen når det 

gjelder giftighet. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 5. februar 2016.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1176 

av 17. juli 2015 

om godkjenning av det aktive stoffet pepinomosaikkvirus-stamme CH2 isolat 1906 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 22 nr. 1 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Belgia 30. juli 2012 en søknad fra De Ceuster NV 

om godkjenning av det aktive stoffet pepinomosaikkvirus-stamme CH2 isolat 1906. I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i 

nevnte forordning underrettet Belgia som rapporterende medlemsstat Kommisjonen 10. januar 2013 om at søknaden 

kunne godkjennes. 

2) Rapporterende medlemsstat framla 8. januar 2014 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»), der det vurderes om det aktive stoffet 

kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

3) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen 

og Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form 

av et ajourført utkast til vurderingsrapport i oktober 2014. 

4) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 19. desember 2014 om sin konklusjon om hvorvidt 

det aktive stoffet pepinomosaikkvirus-stamme CH2 isolat 1906 kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt 

i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009(2). Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for allmennheten. 

5) Kommisjonen framla 20. mars 2015 den sammenfattende rapporten om pepinomosaikkvirus-stamme CH2 isolat 1906 

for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av 

pepinomosaikkvirus-stamme CH2 isolat 1906.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 18.7.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 265/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 50. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2015;13(1):3977 Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu 

2021/EØS/17/60 
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6) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattede rapporten. 

7) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de 

bruksområdene som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. Disse godkjenningskriteriene anses 

derfor for å være oppfylt. Pepinomosaikkvirus-stamme CH2 isolat 1906 bør derfor godkjennes. 

8) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

9) Kommisjonen anså videre at pepinomosaikkvirus-stamme CH2 isolat 1906 er et aktivt stoff med lav risiko i henhold til 

artikkel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Pepinomosaikkvirus-stamme CH2 isolat 1906 er ikke et stoff som skaper 

bekymring, og det oppfyller vilkårene i nr. 5 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. Pepinomosaikkvirus-stamme 

CH2 isolat 1906 er en plantevirusstamme som forekommer naturlig. Et plantevirus formerer seg ikke utenfor 

plantecellen, og viruset har ingen cellestruktur og produserer ikke metabolitter. Det er ikke sykdomsframkallende for 

mennesker eller dyr. Tilleggseksponeringen mennesker, dyr og miljøet utsettes for via bruksområdene godkjent i 

henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 forventes å være ubetydelig sammenlignet med forventet eksponering i 

realistiske naturlige situasjoner. 

10) Pepinomosaikkvirus-stamme CH2 isolat 1906 bør derfor godkjennes som et lavrisikostoff. I samsvar med artikkel 13 

nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(1) 

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 pepinomosaikkvirus-stamme CH2 isolat 1906, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 17. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjons-

nummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Pepinomosaikk-virus-

stamme CH2 isolat 1906 

GenBank, 

deponeringsnummer 

JN835466 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Ikke relevant laveste konsentrasjon 

5 × 105 virusgenomkopi-

er per μL 

7. august 2015 7. august 2030 Bare bruk i veksthus kan tillates. 

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 pepinomosaikkvirus-stamme CH2 isolat 1906, 

særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, med tanke på at 

pepinomosaikkvirus-stamme CH2 isolat 1906 anses 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 D i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn,identifikasjons-

nummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«4 Pepinomosaikkvirus-stamme 

CH2 isolat 1906 

GenBank, 

deponeringsnummer 

JN835466 

CIPAC-nr. ikke tildelt 

Ikke relevant laveste konsentrasjon 

5 × 105 virusgenomkopi-

er per μL 

7. august 2015 7. august 2030 Bare bruk i veksthus kan tillates. 

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 

pepinomosaikkvirus-stamme CH2 isolat 1906, særlig tillegg I og 

II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, 

med tanke på at pepinomosaikkvirus-stamme CH2 isolat 1906 

anses 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.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1191 

av 20. juli 2015 

om avslag på godkjenning av Artemisia vulgaris L. som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 26. april 2013 en søknad fra 

Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) om godkjenning av Artemisia vulgaris L. som basisstoff. De 

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd, var vedlagt søknaden. 

2) Kommisjonen bad Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om 

vitenskapelig bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 25. august 2014(2). 

Kommisjonen framla sin sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordning om avslag på godkjenning av 

Artemisia vulgaris L. for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 27. januar 2015. 

3) Dokumentasjonen fra søkeren viser at Artemisia Vulgaris L. oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert i 

artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). Alkoholholdige drikker framstilt av Artemisia-

arter er imidlertid oppført i del B i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008(5), som 

fastsetter grenseverdier for visse stoffer som forekommer naturlig i aromaer og næringsmiddelingredienser med 

aromagivende egenskaper, i visse sammensatte, konsumferdige næringsmidler som er tilsatt aromaer og/eller 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper. I henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1334/2008 kan 

grenseverdiene ikke overskrides i de sammensatte næringsmidlene som er oppført i del B som følge av bruken av 

aromaer og/eller næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper. Artemisia-artene kan derfor ikke uten 

forbehold benyttes som næringsmiddel. 

4) Det ble påvist konkrete betenkeligheter i Myndighetens tekniske rapport med hensyn til eksponering for tujon, 

eukalyptol og kamfer og til risikoen for brukere, arbeidstakere, personer i nærheten, forbrukere og organismer utenfor 

målgruppen. 

5) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til Myndighetens rapport og til utkastet til 

sammenfattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

6) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det imidlertid ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene rundt 

stoffet. 

7) Det er dermed ikke fastslått, i Kommisjonens sammenfattende rapport, at kravene fastsatt i artikkel 23 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 er oppfylt. Artemisia vulgaris L. bør derfor ikke godkjennes som basisstoff. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 193 av 21.7.2015, s. 122, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 265/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 50. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Artemisia vulgaris for use in plant 

protection as insecticide/repellent on orchards, vineyards and vegetables. EFSA supporting publication 2014:EN-644, 36s. 

(3) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage 

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

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

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

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med 

aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, 

forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34). 
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8) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av Artemisia vulgaris L som 

basisstoff i samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på godkjenning som basisstoff 

Stoffet Artemisia vulgaris L godkjennes ikke som basisstoff. 

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, 20. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  



Nr. 17/638 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1192 

av 20. juli 2015 

om godkjenning av det aktive stoffet terpenoidblanding QRD 460 i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2, 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Nederland 14. september 2011 en søknad fra 

AgraQuest Inc. (nå Bayer CropScience AG) om godkjenning av det aktive stoffet terpenoidblanding QRD 460.  

I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Nederland som rapporterende medlemsstat Kommisjonen  

4. oktober 2011 om at søknaden kunne godkjennes. 

2) Rapporterende medlemsstat framla 30. juli 2013 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»), der det vurderes om det aktive stoffet 

kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

3) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen 

og Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form 

av et ajourført utkast til vurderingsrapport i mai 2014. 

4) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 26. august 2014 om sin konklusjon om hvorvidt det 

aktive stoffet terpenoidblanding QRD 460 kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009(2). Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for allmennheten. 

5) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattede rapporten. 

6) Kommisjonen framla 29. mai 2015 den sammenfattende rapporten om terpenoidblanding QRD 460 for Den faste komité 

for planter, dyr, næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av terpenoidblanding QRD 

460. 

7) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de 

bruksområdene som ble undersøkt og beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. Disse godkjenningskriteriene 

anses derfor for å være oppfylt. Terpenoidblanding QRD 460 bør derfor godkjennes. 

8) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

9) 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. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 193 av 21.7.2015, s. 124, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 265/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 50. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2014; 12(10):3816. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet terpenoidblanding QRD 460, som angitt i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

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

Utferdiget i Brussel, 20. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjons-nummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjenn-

ingsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Terpenoidbland-ing 

QRD 460 

CIPAC-nr.: 982 

Terpenoidblanding QRD 460 er 

en blanding av tre komponenter: 

— α-terpinen: 1-isopropyl-4-

metylsykloheksa-1,3-dien 

— p-cymen: 1-isopropyl-4-

metylbenzen 

— d-limonen: (R)-4-

isopropenyl-1-

metylsykloheksen. 

Den nominelle konsentrasjonen 

av hver komponent i det aktive 

stoffet slik det er produsert skal 

være: 

— α-terpinen: 59,7 % 

— p-cymen: 22,4 % 

— d-limonen: 17,9 % 

Hver bestanddel skal ha følgende 

minste renhet: 

— α-terpinen: 89 % 

— p-cymen: 97 % 

— d-limonen: 93 % 

10. august 

2015 

10. august 

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 terpenoidblanding 

QRD 460, særlig tillegg I og II.» 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  Preparatenes stabilitet ved lagring, 

b)  vern av brukere og arbeidstakere og å sikre at bruksvilkårene 

omfatter bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr når dette er 

relevant, 

c)  vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold, 

d)  vern av overflatevann og vannorganismer, 

e)  vern av bier og leddyr utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  den tekniske spesifikasjonen til det aktive stoffet slik det er 

produsert (5 partianalyser av blandingen bør framlegges), 

underbygd av godtakbare og validerte analysemetoder. Det skal 

bekreftes at det ikke finnes noen relevante urenheter i det tekniske 

materialet. 

2)  likeverdigheten til materialet som brukes i de toksikologiske og 

økotoksikologiske granskningene med den bekreftede tekniske 

spesifikasjonen. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 10. februar 2016. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

 



   

 

1
1

.3
.2

0
2
1

 
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. 1

7
/6

4
1
 

 

VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjons-nummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) 

Godkjenn-

ingsdato 

Godkjenn-

ingen utløper 
Særlige bestemmelser 

«84 Terpenoidblanding QRD 460 

CIPAC-nr.: 982 

Terpenoidblanding QRD 460 

er en blanding av tre 

komponenter: 

— α-terpinen: 1-isopropyl-4-

metylsy-kloheksa-1,3-

dien 

— p-cymen: 1-isopropyl-4-

metylbenzen 

— d-limonen: (R)-4-iso-

propenyl-1-metylsy-

kloheksen. 

Den nominelle 

konsentrasjonen av hver 

komponent i det aktive stoffet 

slik det er produsert skal 

være: 

— α-terpinen: 59,7 % 

— p-cymen: 22,4 % 

— d-limonen: 17,9 % 

Hver bestanddel skal ha 

følgende minste renhet: 

— α-terpinen: 89 % 

— p-cymen: 97 % 

— d-limonen: 93 % 

10. august 

2015 

10. august 

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 

terpenoidblanding QRD 460, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot 

a)  Preparatenes stabilitet ved lagring, 

b)  vern av brukere og arbeidstakere og å sikre at bruks-

vilkårene omfatter bruk av hensiktsmessig personlig 

verneutstyr når dette er relevant, 

c)  vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med 

sårbare jordbunns- og/eller klimaforhold, 

d)  vern av overflatevann og vannorganismer, 

e)  vern av bier og leddyr utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  den tekniske spesifikasjonen til det aktive stoffet slik det er 

produsert (5 partianalyser av blandingen bør framlegges), 

underbygd av godtakbare og validerte analysemetoder. Det 

skal bekreftes at det ikke finnes noen relevante urenheter i 

det tekniske materialet. 

2)  likeverdigheten til materialet som brukes i de 

toksikologiske og økotoksikologiske granskningene med 

den bekreftede tekniske spesifikasjonen. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 10. februar 2016.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

 



Nr. 17/642 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1295 

av 27. juli 2015 

om godkjenning av det aktive stoffet sulfoksaflor, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2, 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Irland 1. september 2011 en søknad fra Dow 

AgroSciences om godkjenning av det aktive stoffet sulfoksaflor. I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning  

underrettet Irland som rapporterende medlemsstat Kommisjonen 30. september 2011 om at søknaden kunne godkjennes. 

2) Rapporterende medlemsstat framla 23. november 2012 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»), der det vurderes om det aktive 

stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

3) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i  

forordning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen 

og Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form 

av et ajourført utkast til vurderingsrapport i januar 2014. 

4) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 12. mai 2014 om sin konklusjon om hvorvidt det 

aktive stoffet cerevisan kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009(2). Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for allmennheten. 

5) Kommisjonen framla 11. desember 2014 den sammenfattende rapporten om sulfoksaflor for Den faste komité for  

planter, dyr, næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av sulfoksaflor. 

6) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattede rapporten. 

7) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de bruks-

områdene som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. Disse godkjenningskriteriene anses derfor 

for å være oppfylt. Sulfoksaflor bør derfor godkjennes. 

8) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 199 av 29.7.2015, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 265/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 50. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2014; 12(5):3692. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu 
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9) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 540/2011(1) derfor endres. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet sulfoksaflor, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjennings-dato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Sulfoksaflor 

CAS-nr.: 946578-00-3 

CIPAC-nr.: 820 

[metyl(okso){1-[6-(trifluorme-

tyl)-3-pyridyl]etyl}-λ6-sulfany-

liden]cyanamid 

≥ 950 g/kg 18. august 2015 18. august 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 sulfoksaflor, særlig 

tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for bier og andre leddyr utenfor målgruppen 

b)  risikoen for bier og humler som er sluppet ut for bestøvning når 

stoffet anvendes i veksthus 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  risikoen for honningbier via forskjellige eksponeringsveier, særlig 

nektar, pollen, guttasjonsvæske og støv 

b)  risikoen for honningbier som henter mat fra nektar eller pollen i 

blomstrende ugress 

c)  risikoen for andre bestøvere enn honningbier, 

d)  risikoen for biyngel. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 18. august 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, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjennings-dato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«88 Sulfoksaflor 

CAS-nr.: 946578-00-3 

CIPAC-nr.: 820 

[metyl(okso){1-[6-(tri-

fluormetyl)-3-pyridyl]-etyl}-

λ6-sulfanyliden]-cyana-mid 

≥ 950 g/kg 18. august 2015 18. august 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 

sulfoksaflor, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

a)  risikoen for bier og andre leddyr utenfor målgruppen 

b)  risikoen for bier og humler som er sluppet ut for bestøvning 

når stoffet anvendes i veksthus 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

a)  risikoen for honningbier via forskjellige eksponeringsveier, 

særlig nektar, pollen, guttasjonsvæske og støv 

b)  risikoen for honningbier som henter mat fra nektar eller 

pollen i blomstrende ugress 

c)  risikoen for andre bestøvere enn honningbier, 

d)  risikoen for biyngel. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, 

medlemsstatene og Myndigheten innen 18. august 2017.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

 



Nr. 17/646 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1475 

av 27. august 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 284/2013 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 ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 284/2013(2) ble kommisjonsforordning (EU) nr. 545/2011(3) opphevet og nye 

opplysningskrav for plantevernmidler fastsatt. 

2)  For at medlemsstatene og berørte parter skal kunne forberede seg på å oppfylle disse nye kravene, er det ved forordning 

(EU) nr. 284/2013 fastsatt overgangstiltak både for framlegging av opplysninger i forbindelse med søknader om 

godkjenning, fornyet godkjenning eller endring av godkjenninger av aktive stoffer samt for framlegging av opplysninger 

i forbindelse med søknader om godkjenning i henhold til artikkel 28 i forordning (EF) nr. 1107/2009, herunder fornyet 

godkjenning eller endring av godkjenninger av plantevernmidler. 

3)  Det var forventet at alle søknader om fornyet godkjenning av midler som inneholder aktive stoffer hvis oppføring er 

fornyet i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4), ville være inngitt innen 31. desember 2015. 

Forordning (EU) nr. 545/2011 ville derfor fått anvendelse på nevnte søknader. Det viser seg imidlertid at noen av disse 

søknadene må inngis etter 31. desember 2015. 

4)  For å sikre at alle søknader om fornyet godkjenning av plantevernmidler som inneholder stoffer hvis oppføring er 

fornyet i henhold til forordning (EU) nr. 1141/2010, omfattes av de samme opplysningskravene, bør det fastsettes 

overgangstiltak, slik at opplysningskravene i forordning (EU) nr. 545/2011 får anvendelse på alle slike søknader. 

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 

I artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 284/2013 skal nytt ledd lyde: 

«Forordning (EU) nr. 545/2011 får fortsatt anvendelse med hensyn til framgangsmåter for fornyelse av godkjenning av 

plantevernmidler i henhold til artikkel 43 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 etter fornyet oppføring av et aktivt stoff i 

samsvar med forordning (EU) nr. 1141/2010.» 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 225 av 28.8.2015, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 266/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 53. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 284/2013 av 1. mars 2013 om fastsettelse av opplysningskrav for plantevernmidler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 93 av 3.4.2013, s. 85). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 545/2011 av 10. juni 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 

med hensyn til opplysningskrav for plantevernmidler (EUT L 155 av 11.6.2011, s. 67). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 
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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, 27. august 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1190 

av 20. juli 2015 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om 

kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, 

etter samråd med Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Etter offentliggjøringen av en vitenskapelig undersøkelse i 2001 med tittelen «Use of permanent hair dyes and bladder 

cancer risk» konkluderte Vitenskapskomiteen for kosmetiske produkter og for varer som ikke er næringsmidler beregnet 

på forbrukere, som ved kommisjonsbeslutning 2004/210/EF(2) ble erstattet med Vitenskapskomiteen for forbruksvarer 

(«SCCP»), med at de potensielle risikoene gav grunn til bekymring. SCCP anbefalte i sine uttalelser at Kommisjonen 

treffer ytterligere tiltak for å kontrollere bruken av fargestoffer i hårfargingsmidler. 

2) SCCP anbefalte dessuten en samlet strategi for sikkerhetsvurdering av fargestoffer som brukes i hårfargingsmidler, 

herunder krav til prøving av disse stoffenes potensielle genotoksisitet eller kreftframkallende egenskaper. 

3) I samsvar med uttalelser fra SCCP ble Kommisjonen, medlemsstatene og de berørte parter enige om en samlet strategi 

for lovregulering av stoffer som brukes i hårfargingsmidler, som krever at industrien framlegger dokumentasjon med 

ajourførte vitenskapelige data om slike fargestoffers sikkerhet, slik at SCCP kan foreta en risikovurdering. 

4) SCCP, som ved kommisjonsbeslutning 2008/721/EF(3) ble erstattet med Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet 

(«SCCS»), har vurdert sikkerheten for enkelte stoffer som industrien har framlagt ajourført dokumentasjon for. 

5) Idet det tas hensyn til SCCSs endelige uttalelse om de enkelte stoffenes sikkerhet bør de høyeste konsentrasjonene av ni 

vurderte fargestoffer som brukes i hårfargingsmidler begrenses samt føres opp i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 1223/2009. 

6) Når det gjelder vurderingen av mulige helserisikoer som forbrukerne utsettes for gjennom reaksjonsprodukter som under 

hårfargingsprosessen dannes av oksiderende fargestoffer som inngår i hårfargingsmidler, fant SCCS, på grunnlag av de 

data som forelå, i sin uttalelse av 21. september 2010 ingen større grunn til bekymring med hensyn til genotoksisitet og 

kreftframkallende egenskaper hos de hårfargingsmidlene og deres reaksjonsprodukter som på nåværende tidspunkt er i 

bruk i Unionen. 

7) Det sensibiliserende potensialet til de enkelte fargestoffer som brukes i hårfargingsmidler, er blitt behandlet i SCCSs 

risikovurderinger av dem. For at forbrukerne skal få bedre informasjon om mulige skadevirkninger ved bruk av 

hårfarging og for å redusere risikoen for sensibilisering overfor hårfargingsmidler blant forbrukerne bør oksiderende 

hårfargingsmidler og ikke-oksiderende hårfargingsmidler som inneholder ekstremt eller sterkt sensibiliserende 

fargestoffer, merkes med hensiktsmessige advarsler. 

8) I forordning (EF) nr. 1223/2009 omfattet definisjonen av et hårprodukt ikke påføring på øyevipper. Unntaket ble 

begrunnet med at påføring av kosmetiske produkter på hodehår har et annet risikonivå enn påføring på øyevipper. Det 

var følgelig behov for en egen sikkerhetsvurdering av påføring på øyevipper av tioglykolsyre og dens salter.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 193 av 21.7.2015, s. 115, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 267/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 54. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) Kommisjonsavgjerd 2004/210/EF av 3. mars 2004 om skiping av vitskapsutval på områda forbrukartryggleik, folkehelse og miljø  

(EUT L 66 av 4.3.2004, s. 45). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF av 5. september 2008 om opprettelse av en rådgivningsstruktur med vitenskapskomiteer og 

sakkyndige på området forbrukersikkerhet, folkehelse og miljø, og om oppheving av beslutning 2004/210/EF (EUT L 241 av 10.9.2008, 

s. 21). 
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9) I sin uttalelse av 11. november 2013 om tioglykolsyre og dens salter, konkluderte SCCS med at alminnelig bruk 

(forbrukernes personlige bruk i hjemmet) av produkter beregnet på øyevippepermanent som inneholder tioglykolsyre og 

dens salter, ikke anbefales på grunn av risikoen for øyeirritasjon forbundet med selvpåføring. Tioglykolsyre og dens 

salter i slike produkter er imidlertid sikre i en konsentrasjon på opptil 11 % ved påføring på øyevipper av en 

profesjonell, noe som reduserer risikoen for direktekontakt med øynene. SCCS konkluderte videre at bruk av 

tioglykolsyre og dens salter i en konsentrasjon på opptil 5 % er trygt for bruk som et hårfjerningsmiddel når de brukes til 

det formål de er bestemt for. Sikkerheten for disse typer kosmetiske produkter avhenger i stor grad av ansvarsfull 

risikohåndtering, herunder advarsler og omfattende bruksanvisninger. 

10) På grunnlag av den vitenskapelige vurderingen av tioglykolsyre og dens salter bør de tillates brukt i produkter beregnet 

på øyevippepermanent og i hårfjerningsmidler. Produkter beregnet på øyevippepermanent, bør imidlertid bare tillates til 

yrkesmessig bruk for å unngå risiko forbundet med selvpåføring. Etiketten på disse produktene bør inneholde advarsler, 

slik at yrkesbrukere kan informere forbrukere om mulige skadevirkninger forbundet med bruk av produkter som 

inneholder tioglykolsyre og dens salter på øyevipper og dermed redusere risikoen for hudsensibilisering. 

11) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

12) Anvendelsen av restriksjonene vedrørende fargestoffer som brukes i hårfargingsmidler bør utsettes for å gi bransjen 

mulighet til å oppfylle kravene for hårfargingsmidler. Særlig bør virksomhetene etter ikrafttredelsen av denne 

forordning få en frist på tolv måneder til å bringe i omsetning produkter som oppfyller kravene, og til å trekke tilbake fra 

markedet produkter som ikke oppfyller kravene. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 10. august 2015, med unntak av bestemmelsene i nr. 2 i vedlegget, som får anvendelse fra 10. august 

2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 20. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  Post 2a skal lyde: 

a b c d e f g h i 

«2a Tioglykolsyre 

og dens salter 

Thioglycolic 

acid 

68-11-1 200-677-4 a)  Permanentvæsker 

eller hårstreknings-

produkter 

a) 

i)  8 % 

ii)  11 % 

a) 

i)  Alminnelig bruk 

 bruksklar pH 7-9,5 

ii)  Yrkesmessig bruk 

 bruksklar pH 7-9,5 

Bruksvilkår: 

a) b) c) d) 

Unngå kontakt med øynene 

Dersom produktet kommer i 

kontakt med øynene, må øynene 

skylles straks. 

a) c) d) 

Bruk egnede hansker 

Advarsler som skal angis på 

etiketten: 

a)i) b) c) 

Inneholder tioglykolat 

Følg instruksjonene 

Oppbevares utilgjengelig for barn 

a)ii) d) 

Bare til yrkesmessig bruk 

Inneholder tioglykolat 

Følg instruksjonene» 

b)  Hårfjerningsmidler b)  5 % b)  bruksklar pH 7-12,7 

c)  Andre hårprodukter 

som skylles av 

c)  2 % c)  bruksklar pH 7-9,5 

d)  Produkter beregnet på 

øyevippepermanent 

d)  11 % 

Ovennevnte prosenttall er 

beregnet som 

tioglykolsyre 

d)  Til yrkesmessig bruk 

bruksklar pH 7-9,5» 

 



   

 

1
1

.3
.2

0
2
1

 
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. 1

7
/6

5
1
 

 

2)  Følgende poster 288–296 tilføyes: 

a b c d e f g h i 

«288 3-[(4-amino-3-

metyl-9,10-diokso-

9,10-dihydroantra-

cen-1-yl)amino]-

N,N,N –trimetyl-

propan-1-aminium, 

metylsulfatsalt 

HC Blue No 17 16517-75-2 605-392-2 a)  Fargestoff i  

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  2,0 % a)  Etter blanding under 

oksiderende forhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på 

hår, ikke overstige  

2,0 % 

For a) og b): 

— Skal ikke brukes 

sammen med 

nitroserende stoffer 

— Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

a)  Skal angis på etiketten: Blandings-

forholdet. 

« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige 

allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart henna 

kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert og skadd hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon etter å 

ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon på en 

midlertidig tatovering med svart 

henna.» 

289 Fosforsyreforbindel

se med 4-[(2,6-

diklorfenyl) (4-

imino-3,5-dimetyl-

2,5-syklohek-

sadien-1-yliden) 

metyl]-2,6-dimetyl-

anilin (1:1) 

HC Blue No 15 74578-10-2 277-929-5 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende hår-

fargingsmidler 

b)  0,2 % a)  Etter blanding under 

oksiderende forhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på 

hår, ikke overstige  

0,2 % 

a)  Skal angis på etiketten: Blandings-

forholdet. 

« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige 

allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart henna 

kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert og skadd hodebunn, 
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a b c d e f g h i 

        — du tidligere har hatt en reaksjon etter å 

ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon på en 

midlertidig tatovering med svart 

henna.» 

290 Dinatrium-2,2′-

(9,10-diokso-

antracen-1,4-

diyldiimino)bis(5-

metylsulfonat) 

Acid Green 25 4403-90-1 224-546-6 Fargestoff i ikke-

oksiderende hårfarg-

ingsmidler 

0,3 %   

291 Natrium, 4-[(9,10-

dihydro-4-

hydroksy-9,10-

diokso-1-antryl)-

amino]toluen-3-

sulfonat 

Acid Violet 43 4430-18-6 224-618-7 Fargestoff i ikke-

oksiderende hårfarg-

ingsmidler 

0,5 %   

292 1,4-benzendiamin, 

2-(metoksymetyl) 

1,4-benzendiamin, 

2-(metoksymetyl)-, 

sulfat 

2-Methoxymethyl-p-

Phenyl-enediamine 

2-Methoxymethyl-p-

Phenylenediamine 

Sulfate 

337906-36-2 

337906-37-3 

 Fargestoff i okside-

rende hårfarging-

smidler 

 Etter blanding under oksi-

dative forhold kan den 

høyeste konsentrasjonen 

som brukes på hår, ikke 

overstige 1,8 % (beregnet 

som fri base) 

Skal angis på etiketten: Blandings-

forholdet. 

« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige 

allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart henna 

kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert og skadd hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon etter å 

ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon på en 

midlertidig tatovering med svart 

henna.» 
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a b c d e f g h i 

293 1-N-metylmor-

foliniumpropy-

lamino-4-hy-

droksyantrakinon, 

metylsulfat 

Hydroxyanthraquino

ne-aminopropyl 

Methyl Morpho-

linium Methosulfate 

38866-20-5 254-161-9 Fargestoff i ikke-

oksiderende hårfarg-

ingsmidler 

0,5 % — Skal ikke brukes sam-

men med nitroserende 

stoffer 

— Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

Skal angis på etiketten: 

« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige 

allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart henna 

kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert og skadd hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon etter å 

ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon på en 

midlertidig tatovering med svart 

henna.» 

294 Etanol, 2,2′-[[-3-

metyl-4-[(E)-(4-

nitrofenyl)azo]fenyl

]imino]bis- 

Disperse Red 17 3179-89-3 221-665-5 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende hår-

fargingsmidler 

b)  0,2 % a)  Etter blanding under 

oksiderende forhold skal 

den høyeste 

konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke 

overstige 2,0 % 

For a) og b): 

— Skal ikke brukes 

sammen med 

nitroserende stoffer 

— Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige 

allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart henna 

kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert og skadd hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon etter å 

ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon på en 

midlertidig tatovering med svart 

henna.» 
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a b c d e f g h i 

295 4-Amino-5-

hydroksy-3-(4-

nitrofenylazo)-6-

(fenylazo)-2,7-

naftalend-

isulfonsyre, 

dinatriumsalt 

Acid Black 1 1064-48-8 213-903-1 Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

0,5 %   

296 Dinatrium-2-

hydroksy-4-[(E)-(4-

metyl-2-

sulfonatofenyl)diaz

enyl]-2-naftoat 

Pigment Red 57 5858-81-1 227-497-9 Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

0,4 %»   
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1298 

av 28. juli 2015 

om endring av vedlegg II og VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 

om kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, 

etter samråd med Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) 3-benzylidenbornan-2-on er i dag tillatt brukt som UV-filter i kosmetiske produkter i en konsentrasjon på opptil 2,0 %. 

Det er oppført under referansenummer 19 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1223/2009. 

2) I sin uttalelse av 18. juni konkluderte Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS)(2) med at det på grunn av at 

sikkerhetsmarginen er på under 100 ikke er trygt å bruke 3-benzylidenbornan-2-on som et UV-filter i kosmetiske 

produkter i en konsentrasjon på opptil 2,0 %. 

3) For å sikre at solbeskyttelsesmidler er trygge for menneskers helse er det nødvendig å fjerne 3-benzylidenbornan-  

2-on fra listen over UV-filtre som er tillatt i kosmetiske produkter som fastsatt i vedlegg VI til forordning (EU) 

nr. 1223/2009. 

4) Ettersom 3-benzylidenbornan-2-on ikke bare er kjent som et UV-filter, men også som en UV-absorberer, bør det forbys 

til bruk i kosmetiske produkter. 

5) Vedlegg II og VI til forordning (EF)nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

6) Anvendelsen av begrensningen bør utsettes, slik at bransjen kan foreta de nødvendige tilpasninger i produktsammen-

setningen. Særlig bør virksomhetene etter ikrafttredelsen av denne forordning få en frist på seks måneder til å bringe i 

omsetning produkter som oppfyller kravene, og til å trekke tilbake fra markedet produkter som ikke oppfyller kravene. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Fra 18. februar 2016 kan bare kosmetiske produkter som er i samsvar med denne forordning, gjøres tilgjengelige på Unionens 

marked. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 199 av 29.7.2015, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 268/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 55. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF av 5. september 2008 om opprettelse av en rådgivningsstruktur med vitenskapskomiteer og 

sakkyndige på området forbrukersikkerhet, folkehelse og miljø, og om oppheving av beslutning 2004/210/EF (EUT L 241 av 10.9.2008, 

s. 21). 
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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, 28. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II skal nytt referansenummer 1379 lyde: 

Referansenummer Kjemisk betegnelse / INN CAS-nummer EF-nummer 

«1379 3-benzylidenbornan-2-on 15087-24-8 239-139-9» 

2)  I vedlegg VI utgår oppføringen under referansenummer 19. 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/39/EU 

av 12. mars 2014 

om endring av direktiv 2012/9/EU med hensyn til datoen for dets innarbeiding og fristen for 

overgangsperiodens utløp(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/37/EF av 5. juni 2001 om tilnærming av medlemsstatenes 

lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2012/9/EU(2) erstattes vedlegg 

I til direktiv 2001/37/EF og fastsettes nye tilleggs-

advarsler som skal brukes på enhetsinnpakninger med 

tobakksvarer, som fastsatt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i 

direktiv 2001/37/EF. 

2) Ved direktiv 2012/9/EU er 28. mars 2014 satt som frist 

for medlemsstatenes innarbeiding av nevnte direktiv, og 

28. mars 2016 er satt som frist for overgangsperiodens 

utløp, som fastsatt i artikkel 3 i nevnte direktiv. 

3) Ved kommisjonsvedtak 2003/641/EF(3) er det fastsatt 

regler for bruk av fargefotografier eller andre illust-

rasjoner som helseadvarsler på tobakkspakker. 

4) Ved kommisjonsvedtak C(2005) 1452 av 26. mai 2005 

er det opprettet et bibliotek av utvalgte kildedokumenter 

som inneholder fargefotografier eller andre illustra-

sjoner for hver av tilleggsadvarslene oppført i vedlegg I 

til direktiv 2001/37/EF. 

5) Etter vedtakelsen av direktiv 2012/9/EU, har 

Kommisjonen iverksatt studier for å utvikle og teste nye 

fargefotografier og andre illustrasjoner for hver  av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 13.3.2014, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 269/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, 

s. 56. 

(1) EFT L 194 av 18.7.2001, s. 26. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2012/9/EU av 7. mars 2012 om endring av 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF om 

tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstil-

ling, presentasjon og salg av tobakksvarer (EUT L 69 av 8.3.2012, 

s. 15). 

(3) Kommisjonsvedtak av 5. september 2003 om bruk av farge-

fotografier eller andre illustrasjoner som helseadvarsler på tobakks-

pakker (EUT L 226 av 10.9.2003, s. 24). 

tilleggsadvarslene angitt i vedlegget til direktiv 

2012/9/EU, som erstatter vedlegg I til direktiv 

2001/37/EF. Disse studiene er ennå ikke avsluttet. 

6) Medlemsstater som krever tilleggsadvarsler i form av 

fargefotografier eller andre illustrasjoner nevnt i artikkel 

5 nr. 3 i direktiv 2001/37/EF, må ha tilgang til de 

utvalgte kildedokumentene i tilstrekkelig god tid før 

innarbeidingen av direktiv 2012/9/EU. 

7) Med tanke på at det er en kompleks prosess å oppdatere 

biblioteket av kildedokumenter og endre vedtak 

C(2005) 1452, er det en risiko for at prosessen ikke vil 

være avsluttet innen et tidsrom som gir medlemsstatene 

tilstrekkelig tid til å overholde fristen for innarbeiding 

av direktiv 2012/9/EU. 

8) For å sikre at medlemsstatene har tilstrekkelig tid bør 

fristene for innarbeiding av direktiv 2012/9/EU og 

utløpet av overgangsperioden fastsatt i nevnte direktiv 

utsettes. 

9) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 10 nr. 1 i 

direktiv 2001/37/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2012/9/EU gjøres følgende endringer: 

1)  i artikkel 2 nr. 1 erstattes «28. mars 2014» med        «28. 

mars 2016», 

2)  i artikkel 3 erstattes «28. mars 2016» med «28. mars 2018». 

Artikkel 2 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 
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Artikkel 3 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 12. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/30/EF 

av 23. april 2009 

om endring av direktiv 98/70/EF med hensyn til spesifikasjonene for bensin, diesel og gassolje, om 

innføring av en ordning for å overvåke og redusere klimagassutslipp, om endring av rådsdirektiv 

1999/32/EF med hensyn til spesifikasjonen for drivstoff som brukes av fartøyer for fart på innlands 

vannveier, og om oppheving av direktiv 93/12/EØF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 95 og artikkel 175 nr. 1 i forbindelse 

med artikkel 1 nr. 5 og artikkel 2 i dette direktiv, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 

komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 

13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje(3) 

fastsetter minstekrav til spesifikasjoner for bensin og 

dieselolje for bruk i veigående og ikke-veigående 

mobile maskiner av helse- og miljømessige årsaker. 

2) Ett av målene som er fastsatt i Fellesskapets sjette 

miljøhandlingsprogram som ble innført ved råds-

beslutning nr. 1600/2002/EF(4) av 22. juli 2002, er å 

oppnå luftkvalitetsnivåer som ikke medfører betydelige 

skadevirkninger eller risikoer for menneskers helse og 

miljøet. I erklæringen fra Kommisjonen som ledsaget 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/50/EF av 21. mai 

2008 om kvaliteten på omgivelsesluft og renere luft for 

Europa(5), erkjente Kommisjonen behovet for å redusere 

utslipp av skadelige luftforurensende stoffer dersom det 

skal gjøres betydelige framskritt mot målene fastsatt i det 

sjette miljøhandlingsprogrammet, og den forutså særlig 

nye forslag til regelverk for ytterligere å redusere 

medlemsstatenes tillatte nasjonale utslipp av viktige 

forurensende stoffer, redusere utslipp i forbindelse med 

fylling av bensinbiler på bensinstasjoner samt behandle 

spørsmålet om svovelinnhold i brensler, herunder i 

brennstoffer for skip. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 5.6.2009, s. 88, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 270/2015 av 

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 57. 

(1) EUT C 44 av 16.2.2008, s. 53. 

(2) Europaparlamentsuttalelse av 17. desember 2008 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 6. april 2009. 

(3) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

(4) EFT L 242 av 10.9.2002, s. 1. 

(5) EUT L 152 av 11.6.2008, s. 43. 

3) Fellesskapet har i henhold til Kyoto-protokollen 

forpliktet seg til å nå mål for klimagassutslipp for 

perioden 2008-2012. Fellesskapet har også forpliktet 

seg til innen 2020 å redusere klimagassutslippene 

med 30 % i forbindelse med en verdensomspennende 

avtale og med 20 % på fellesskapsplan. Alle sektorer vil 

måtte bidra for å nå disse målene. 

4) En side ved klimagassutslipp fra transport er håndtert 

gjennom Fellesskapets politikk med hensyn til CO2 og 

biler. Transportdrivstoff utgjør et betydelig bidrag til de 

samlede klimagassutslippene i Fellesskapet. Overvåking 

og reduksjon av klimagassutslipp i hele livssyklusen fra 

drivstoff kan bidra til å hjelpe Fellesskapet med å nå 

målene for reduksjon av klimagassutslipp gjennom 

avkarbonisering av transportdrivstoff. 

5) Fellesskapet har vedtatt regler som begrenser utslipp av 

forurensende stoffer fra lette og tunge veigående 

kjøretøyer. Spesifikasjonen for drivstoff er en av 

faktorene som påvirker hvor lett slike utslippsgrenser 

kan overholdes. 

6) Unntak fra det høyeste tillatte damptrykket for bensin i 

sommerperioden bør begrenses til medlemsstater med 

lave sommertemperaturer. Det er derfor hensiktsmessig 

å klargjøre i hvilke medlemsstater et unntak bør tillates. 

I prinsippet vil det si medlemsstater der gjennoms-

nittstemperaturen i den største delen av deres område 

ligger under 12 °C i minst to av de tre månedene juni, 

juli og august. 

7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 

16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser 

og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres 

i ikke-veigående mobile maskiner(6) fastsetter 

utslippsgrenser for motorer som brukes i ikke-veigående 

mobile maskiner. For å drive disse maskinene må det 

være tilgang til drivstoff som gjør at disse motorene 

virker slik de skal. 

8) Forbrenningen av drivstoff til veitransport står for 

ca. 20 % av klimagassutslippene i Fellesskapet. En måte å 

redusere disse utslippene på, er å redusere disse 

drivstoffenes klimagassutslipp i hele livssyklusen. Det 

kan gjøres på flere måter. I lys av Fellesskapets ambisjon 

om ytterligere å redusere klimagassutslippene og av 

veitransportens betydelige bidrag til disse utslippene, er 

det hensiktsmessig å opprette en ordning med krav om at 

  

(6) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. 
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drivstoffleverandører skal rapportere klimagassutslippene 

i hele livssyklusen for de drivstoffene de leverer, og 

redusere dem fra og med 2011. Metoden for beregning av 

klimagassutslipp i hele livssyklusen for biodrivstoff bør 

være den samme som er fastsatt for beregning av 

klimagassvirkning i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av 

energi fra fornybare kilder(1). 

9) Leverandørene bør innen 31. desember 2020 gradvis 

redusere klimagassutslipp i hele livssyklusen med opp 

til 10 % per energienhet fra brensel og energi de leverer. 

Reduksjonen bør innen 31. desember 2020 være på 

minst 6 % sammenlignet med gjennomsnittet på EU-

plan for klimagassutslipp i hele livssyklusen per 

energienhet fra fossilt brensel i 2010, og bør oppnås 

gjennom bruk av biodrivstoff, alternativt drivstoff samt 

redusert fakling og utlufting på produksjonsstedene. 

Med forbehold for en nærmere vurdering bør dette 

omfatte en reduksjon på ytterligere 2 % oppnådd 

gjennom bruk av miljøvennlig teknologi for 

karbonfangst og -lagring og av elektriske kjøretøyer, og 

i tillegg en ytterligere reduksjon på 2 % oppnådd ved 

kjøp av kreditt gjennom Kyoto-protokollens ordning for 

grønn utvikling. Disse ytterligere reduksjonene bør ikke 

være bindende for medlemsstater eller drivstoff-

leverandører på det tidspunkt dette direktiv trer i kraft. 

Ved den nærmere vurderingen bør det tas hensyn til at 

de ikke er bindende. 

10) Produksjon av biodrivstoff bør være bærekraftig. Det 

bør derfor kreves at biodrivstoff som brukes for å nå 

målene for reduksjon av klimagassutslipp i dette 

direktiv, skal oppfylle kriterier for en bærekraftig 

utvikling. For å sikre sammenheng mellom energi- og 

miljøpolitikken, og for å unngå ytterligere kostnader for 

virksomheten og manglende konsekvens på 

miljøområdet, som ville vært resultatet av manglende 

sammenheng, er det viktig at det fastsettes de samme 

kriteriene for en bærekraftig utvikling for bruken av 

biodrivstoff ved gjennomføringen av både dette direktiv 

og direktiv 2009/28/EF. Av samme årsaker bør dobbelt 

rapportering unngås i denne forbindelse. Videre bør 

Kommisjonen og vedkommende nasjonale myndigheter 

samordne sine aktiviteter innenfor rammen av en komité 

som er spesifikt ansvarlig for spørsmålene om en 

bærekraftig utvikling. 

  

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

11) Det økende behovet for biodrivstoff på verdensbasis, og 

stimuleringstiltakene for å bruke dem fastsatt i dette 

direktiv, bør ikke være en oppmuntring til å ødelegge 

landområder med biologisk mangfold. Disse uttømmelige 

ressursene, som i forskjellige internasjonale dokumenter 

anses å være av verdi for hele menneskeheten, bør 

bevares. Forbrukere i Fellesskapet vil dessuten finne det 

moralsk uakseptabelt at deres økte bruk av biodrivstoff 

skal medføre at landområder med biologisk mangfold blir 

ødelagt. Det er derfor nødvendig å fastsette kriterier for 

en bærekraftig utvikling som sikrer at biodrivstoff kan 

være berettiget til stimuleringstiltakene bare dersom det 

kan garanteres at de ikke kommer fra områder med 

biologisk mangfold, eller når det gjelder områder som er 

utpekt med tanke på naturvern eller vern av sjeldne eller 

utryddelsestruede økosystemer eller arter, skal ved-

kommende relevante myndighet godtgjøre at 

produksjonen av råstoff ikke kommer i konflikt med 

dette. Kriteriene for en bærekraftig utvikling bør betrakte 

skog som biologisk mangfoldig dersom det er en 

primærskog i samsvar med definisjonen brukt av De 

forente nasjoners organisasjon for ernæring og landbruk 

(FAO) i deres rapport om tilstanden i verdens skoger 

(Global Forest Resource Assessment), som stater over 

hele verden bruker for å rapportere om primærskogens 

utstrekning, eller dersom den er beskyttet av nasjonal 

naturvernlovgivning. Områder der det tas ut andre 

skogprodukter enn trebaserte produkter, bør tas med, 

forutsatt at den menneskelige påvirkningen er liten. Andre 

typer skog som definert av FAO, for eksempel modifisert 

naturlig skog, halvnaturlig skog og plantasjer, bør ikke 

betraktes som primærskog. Idet det videre tas hensyn til 

det store biologiske mangfoldet i visse gressmarker, både 

i tempererte og tropiske strøk, herunder savanner, stepper, 

krattmark og prærier med stort biologisk mangfold, bør 

biodrivstoff som er laget av råstoffer fra slike arealer, 

ikke berettige til stimuleringstiltakene fastsatt i dette 

direktiv. Kommisjonen bør fastsette hensiktsmessige 

kriterier og geografiske områder for å definere slike 

biologisk mangfoldige gressmarker i samsvar med den 

beste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen og 

relevante internasjonale krav. 

12) Ved beregning av klimagassvirkningen fra omlegging 

av mark, bør markedsdeltakerne kunne bruke faktiske 

verdier for karbonlagrene som er tilknyttet 

referansearealbruken og arealbruken etter omlegging. 

De bør også kunne bruke standardverdier. Arbeidet til 

FNs klimapanel er et hensiktsmessig utgangspunkt for 

slike standardverdier. Dette arbeidet foreligger for 

øyeblikket ikke i en form som er umiddelbart 

anvendelig for markedsdeltakerne. Kommisjonen bør 

derfor utarbeide retningslinjer på grunnlag av dette 

arbeidet, som kan ligge til grunn for beregning av 

endringer i karbonlagre i henhold til dette direktiv, 

herunder slike endringer i skogkledde områder med  

en trekronedekning på mellom 10 og 30 %, savanner, 

krattmark og prærier.  
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13) Kommisjonen bør utarbeide metoder med sikte på å 

vurdere hvilken virkning drenering av torvmark har på 

utslippet av klimagasser. 

14) Arealer bør ikke omlegges til produksjon av biodrivstoff 

dersom tapet av karbonlagre ved omlegging, idet det tas 

hensyn til viktigheten av å håndtere klimaendringen, 

innenfor en rimelig tid ikke oppveies ved reduksjon av 

klimagassutslipp som følge av produksjon av biodrivstoff. 

Dette vil forhindre at markedsdeltakerne pålegges 

unødvendig tyngende forskning, og hindre omlegging av 

mark med høyt karboninnhold som senere vil vise seg å 

være uegnet til produksjon av råstoff til biodrivstoff. 

Kartlegging av karbonlagre over hele verden viser at 

våtmarksområder og sammenhengende skogkledde 

områder med en trekronedekning på mer enn 30 %, bør 

tas med i denne kategorien. Skogkledde områder med en 

trekronedekning på mellom 10 og 30 % bør også tas med, 

med mindre det foreligger dokumentasjon som viser at 

deres karbonlagre er tilstrekkelig små til å berettige at de i 

samsvar med reglene fastsatt ved dette direktiv, kan 

omlegges. Henvisningen til våtmarksområder bør ta 

hensyn til definisjonen fastsatt i konvensjonen om 

våtmarksområder av internasjonal betydning, særlig som 

habitat for sjøfugl, vedtatt 2. februar 1971 i Ramsar. 

15) Stimuleringstiltakene fastsatt i dette direktiv vil 

oppmuntre til økt produksjon av biodrivstoff over hele 

verden. Dersom biodrivstoff lages av råstoff produsert i 

Fellesskapet, bør de også oppfylle Fellesskapets 

miljøkrav for landbruk, herunder de som dreier seg om 

vern av grunnvann- og overflatevannkvalitet, og 

samfunnsmessige krav. Det kan imidlertid fryktes at 

produksjonen av biodrivstoff i visse tredjestater ikke 

oppfyller miljømessige og samfunnsmessige minstekrav. 

Det bør derfor oppmuntres til at det utarbeides 

multilaterale og bilaterale avtaler og frivillige eller 

nasjonale ordninger som ivaretar viktige miljømessige og 

samfunnsmessige hensyn, for å fremme en bærekraftig 

produksjon av biodrivstoff over hele verden. I fravær av 

slike avtaler eller ordninger bør medlemsstatene kreve at 

markedsdeltakerne rapporterer om slike problemer. 

16) Kriteriene for en bærekraftig utvikling vil være effektive 

bare dersom de fører til endringer i markedsaktørenes 

atferd. Disse endringene vil bare skje dersom biodrivstoff 

som oppfyller disse kriteriene, innebærer en prisgevinst i 

forhold til dem som ikke oppfyller disse kriteriene. I 

henhold til massebalansemetoden for å kontrollere 

oppfyllelse, er det en fysisk forbindelse mellom 

produksjon av biodrivstoff som oppfyller kriteriene for en 

bærekraftig utvikling, og forbruket av biodrivstoff i 

Fellesskapet, forutsatt at det er en passende balanse 

mellom tilbud og etterspørsel, og ved at det sikres en 

prisgevinst som er større enn i systemer der det ikke 

finnes noen slik forbindelse. For å sikre at biodrivstoff 

som oppfyller kriteriene for en bærekraftig utvikling, kan 

selges til en høyere pris, bør massebalansemetoden derfor 

brukes for å kontrollere oppfyllelse. Dette bør 

opprettholde ordningens integritet, samtidig som det 

unngås at industrien blir pålagt en urimelig byrde. Andre 

kontrollmetoder bør imidlertid undersøkes. 

17) Dersom det er hensiktsmessig, bør Kommisjonen ta 

behørig hensyn til årtusenvurderingen av økosystemer 

(Millennium Ecosystem Assessment), som inneholder 

nyttige data for bevaring av minst de områdene som gir 

grunnleggende økosystemtjenester i kritiske situasjoner, 

for eksempel vern av nedbørfelt og erosjonsforebyggende 

tiltak. 

18) Ved beregning av klimagassutslipp bør biprodukter fra 

produksjon og bruk av brensel medregnes. Substitusjons-

metoden egner seg når det gjelder analyse av politikken, 

men ikke for regulering av enkeltstående markeds-

deltakere og enkeltpartier av transportdrivstoff. I slike 

tilfeller er energifordelingsmetoden den mest egnede, 

siden den er enkel å bruke, er forutsigbar over tid, 

minimerer kontraproduktive stimuleringstiltak og gir 

resultater som generelt kan sammenlignes med dem som 

substitusjonsmetoden gir. For politikkanalyseformål bør 

Kommisjonen også i sin rapportering framlegge resultater 

ved bruk av substitusjonsmetoden. 

19) For å unngå en uforholdsmessig stor administrativ byrde, 

bør det fastsettes en liste over standardverdier for vanlige 

produksjonsprosser for biodrivstoff, og denne listen bør 

ajourføres og utvides når ytterligere pålitelige data 

foreligger. Markedsdeltakere bør alltid ha rett til å 

beregne seg de verdiene for reduksjon av klimagass-

utslipp for biodrivstoff som denne listen fastsetter. 

Dersom standardverdien for reduksjon av klimagas-

sutslipp fra en produksjonsprosess ligger under påkrevd 

minsteverdi for reduksjon av klimagassutslipp, bør 

produsenter som ønsker å vise at de overholder denne 

minsteverdien, dokumentere at de faktiske utslippene fra 

deres produksjonsprosess er lavere enn dem som ble 

benyttet da standardverdiene ble beregnet. 

20) De dataene som ble benyttet da standardverdiene ble 

beregnet, bør kunne innhentes fra uavhengige 

vitenskapelig sakkyndige kilder, og ajourføres etter behov 

etter hvert som disse kildene fortsetter sitt arbeid. Når 

disse kildene ajourfører sitt arbeid, bør Kommisjonen 

oppmuntre dem til å ta for seg utslipp fra dyrking, 

virkningen av regionale og klimatiske forhold, 

virkningene av dyrking ved bruk av bærekraftige 

landbruksmetoder og økologisk landbruk, samt det 

vitenskapelige bidraget fra produsenter i Fellesskapet og 

tredjestater, og fra det sivile samfunn.  
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21) For å unngå å oppmuntre til dyrking av råstoffer til 

biodrivstoff på steder der dette vil føre til høye 

klimagassutslipp, bør bruken av standardverdier for 

dyrking begrenses til regioner der en slik virkning med 

sikkerhet kan utelukkes. For å unngå en uforholdsmessig 

stor administrativ byrde, bør imidlertid medlemsstatene 

fastsette nasjonale eller regionale gjennomsnitt for utslipp 

fra dyrking, herunder fra bruk av gjødsel. 

22) Etterspørselen etter landbruksråvarer er økende på 

verdensbasis. En del av den økende etterspørselen vil bli 

møtt med en økning i arealet som avsettes til landbruk. 

Utbedring til landbruksformål av mark som er kraftig 

forringet eller sterkt forurenset, og derfor ikke kan brukes 

i sin eksisterende tilstand, er en måte å øke arealet som er 

tilgjengelig for dyrking på. Ordningen for en bærekraftig 

utvikling bør fremme bruk av utbedret forringet mark, 

fordi fremming av biodrivstoff vil bidra til vekst i 

etterspørselen etter landbruksråvarer. Selv om biodriv-

stoff framstilles ved hjelp av råstoff fra mark som allerede 

brukes som dyrkbar mark, kan nettoøkningen i 

etterspørselen etter vekster som er en følge av at 

biodrivstoff fremmes, føre til en nettoøkning i dyrket 

areal. Dette kan påvirke mark med store karbonlagre, noe 

som kan føre til skadelige tap av karbonlagre. For å 

minske denne risikoen bør det innføres tilhørende tiltak 

for å oppmuntre til større produktivitet på mark som 

allerede brukes til vekster, bruk av forringet mark, og at 

det vedtas krav for en bærekraftig utvikling som tilsvarer 

dem som er fastsatt i dette direktiv for Fellesskapets 

forbruk av biodrivstoff, i andre stater der det brukes 

biodrivstoff. Kommisjonen bør utarbeide en konkret 

metode for å gjøre klimagassutslippene forårsaket av 

indirekte endringer i arealbruk, så lave som mulig. For 

dette formål bør Kommisjonen på bakgrunn av den beste 

tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen særlig 

undersøke om det ved beregning av klimagassutslipp skal 

medregnes en faktor for indirekte endringer i arealbruk, 

og om det er behov for å stimulere til bærekraftige 

biodrivstoffer som reduserer virkningen av endringer i 

arealbruken mest mulig og forbedrer biodrivstoffenes 

bærekraft med hensyn til indirekte endringer i 

arealbruken. Når Kommisjonen utarbeider denne 

metoden, bør den blant annet ta for seg mulige indirekte 

endringer i arealbruk som følge av biodrivstoff produsert 

av celluloseholdig materiale som ikke er næringsmiddel, 

og av lignocellulosemateriale. 

23) Ettersom tiltakene fastsatt i artikkel 7b-7e i direktiv 

98/70/EF også virker inn på hvordan det indre marked 

fungerer, ved at de harmoniserer kriteriene for en 

bærekraftig utvikling for biodrivstoff for innregning av 

mål i henhold til nevnte direktiv, og ved at de i samsvar 

med artikkel 17 bokstav b) nr. 8 på den måten forenkler 

handelen mellom medlemsstatene med biodrivstoff som 

oppfyller disse kravene, bygger de på traktatens 

artikkel 95. 

24) Fortsatt utvikling innenfor kjøretøy- og drivstoff-

teknologien kombinert med et fortsatt ønske om å sikre 

best mulig miljø- og helsevern forutsetter at drivstoff-

spesifikasjonene regelmessig gjennomgås på grunnlag av 

ytterligere undersøkelser og analyser av hvordan 

tilsetningsstoffer og bestanddeler i biodrivstoff påvirker 

forurensende utslipp. Det bør derfor regelmessig 

utarbeides rapporter om muligheten for å fremme 

avkarbonisering av transportdrivstoff. 

25) Bruk av rengjøringsmiddel kan bidra til å holde motorer 

rene og derfor redusere utslipp av forurensende stoffer.  

I dag finnes det ingen tilfredsstillende metode for å 

undersøke rengjørende egenskaper i drivstoffprøver. 

Leverandører av drivstoff og kjøretøyer har derfor ansvar 

for å opplyse kundene om fordelene ved rengjørings-

midler og om hvordan de skal brukes. Kommisjonen bør 

likevel undersøke om videreutvikling vil føre til en mer 

effektiv metode for å øke bruken av og fordelene ved 

rengjøringsmidler. 

26) Bestemmelsene om blanding av etanol og bensin bør 

gjennomgås på grunnlag av erfaringene fra anvendelsen 

av direktiv 98/70/EF. Gjennomgåelsen bør særlig gjelde 

bestemmelsene om grenser for damptrykk og mulige 

alternativer for å sikre at etanolblandinger ikke 

overskrider de tillatte grensene. 

27) Når bensin blandes med etanol, øker drivstoffets 

damptrykk. Videre bør damptrykket i bensinen 

kontrolleres for å begrense utslipp av luftforurensende 

stoffer. 

28) Når bensin blandes med etanol, oppstår en ikke-lineær 

endring i damptrykket i drivstoffblandingen. Det er 

hensiktsmessig å tillate et unntak fra det høyeste tillatte 

damptrykket om sommeren for slike blandinger, på 

grunnlag av en egnet vurdering fra Kommisjonen. Et 

unntak bør forutsette at Fellesskapets regelverk for 

luftkvalitet og luftforurensning overholdes. Et slikt 

unntak bør tilsvare den faktiske økningen i damptrykk 

som oppstår når en viss prosent etanol blandes med 

bensin. 

29) For å fremme bruk av drivstoff med lavere karboninnhold 

samtidig som det tas hensyn til luftforurensningsmålene, 

bør bensinraffineriene når det er nødvendig, levere bensin 

med lavt damptrykk i den nødvendige mengde. Ettersom 

dette ikke er tilfelle i dag, bør damptrykkgrensen for 

etanolblandinger økes på visse vilkår, slik at biodriv-

stoffmarkedet kan utvikle seg.  
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30) For visse eldre kjøretøyer gjelder ikke garantien dersom 

de bruker bensin med høyt innhold av biodrivstoff. 

Disse kjøretøyene kan kjøre fra en medlemsstat til en 

annen. Det er derfor hensiktsmessig at det i en 

overgangsperiode sikres fortsatt levering av bensin som 

er egnet for disse eldre kjøretøyene. Medlemsstatene bør 

i samråd med berørte parter sikre en egnet geografisk 

dekning som gjenspeiler etterspørselen etter slik bensin. 

Merkingen av bensin, for eksempel som E5 eller E10, 

bør være i samsvar med den relevante standarden som er 

utarbeidet av Den europeiske standardiseringskomité 

(CEN). 

31) Det er hensiktsmessig å tilpasse vedlegg IV til direktiv 

98/70/EF for å gjøre det mulig å markedsføre dieseloljer 

med et høyere innhold av biodrivstoff (B7) enn det som 

er fastsatt i standard EN 590:2004 (B5). Denne 

standarden bør ajourføres i samsvar med dette og bør 

fastsette grenser for tekniske parametrer som ikke inngår i 

vedlegget, for eksempel oksidasjonsstabilitet, 

flammepunkt, karbonrest, askeinnhold, vanninnhold, 

samlet forurensning, kobberbåndkorrosjon, smøreevne, 

kinematisk viskositet, blakningspunkt, blokkeringspunkt, 

fosforinnhold, syretall, peroksider, syretallvariasjon, 

forurensning av innsprøytingsdysen og tilsetning av 

stabiliserende tilsetningsstoffer. 

32) For å fremme effektiv markedsføring av biodrivstoff 

oppmuntres CEN til fortsatt å arbeide raskt for å lage en 

standard som gjør det mulig å blande inn større innhold 

av biodrivstoffbestanddeler i diesel og særlig å utvikle 

en standard for «B10». 

33) Av tekniske grunner er det behov for en grense for 

innholdet av fettsyremetylester (FAME) i diesel. En slik 

grense er imidlertid ikke nødvendig for andre 

bestanddeler i biodrivstoff, for eksempel rene diesellig-

nende hydrokarboner framstilt av biomasse ved hjelp av 

Fischer-Tropsch-prosessen, eller for hydrogenbehandlet 

vegetabilsk olje. 

34) Medlemsstatene og Kommisjonen bør treffe egnede 

tiltak for å gjøre det mulig å markedsføre gassolje som 

inneholder 10 ppm svovel før 1. januar 2011. 

35) Bruken av enkelte metalliske tilsetningsstoffer, og særlig 

bruken av metylsyklopentadienyl mangan trikarbonyl 

(MMT), kan øke risikoen for skade på menneskers helse 

og skade kjøretøymotorer og utslippskontrollutstyr. 

Mange kjøretøyprodusenter fraråder bruk av drivstoff 

som inneholder metalliske tilsetningsstoffer, og bruk av 

slikt drivstoff kan føre til at kjøretøygarantier blir 

ugyldige. Det er derfor hensiktsmessig å vurdere 

virkningene av bruk av MMT i drivstoff fortløpende og i 

samråd med alle berørte parter. I påvente av en ytterligere 

vurdering er det nødvendig å treffe tiltak for å begrense 

alvorlighetsgraden av en eventuell skade som kan oppstå. 

Det er derfor hensiktsmessig å fastsette en øvre grense for 

bruk av MMT i drivstoff, på grunnlag av vitenskapelig 

kunnskap som for tiden er tilgjengelig.. Denne grensen 

bør settes høyere bare dersom det kan påvises at bruk av 

høyere mengder ikke har skadevirkninger. For å unngå at 

forbrukere uten å vite det ugyldiggjør sine kjøretøy-

garantier, er det også nødvendig å kreve merking av alt 

drivstoff som inneholder metalliske tilsetningsstoffer. 

36) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 

bedre regelverksutforming(1) oppfordres medlemsstatene 

til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å utarbeide 

og offentliggjøre egne tabeller, som så langt det er mulig 

viser sammenhengen mellom dette direktiv og 

innarbeidingstiltakene, og å offentliggjøre disse tabellene. 

37) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 

direktiv 98/70/EF, bør vedtas i samsvar med råds-

beslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse 

av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomførings-

myndighet som er tillagt Kommisjonen(2). 

38) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å vedta 

gjennomføringstiltak i forbindelse med ordningen for å 

overvåke og redusere klimagassutslipp, til å tilpasse de 

metodiske prinsipper og verdier som er nødvendige for å 

vurdere om kriteriene for en bærekraftig utvikling er 

oppfylt i forbindelse med biodrivstoff, til å fastsette 

kriterier og geografiske områder for gressmarker med 

stort biologisk mangfold, til å endre grensene for MMT-

innhold i drivstoff og til å foreta tilpasning til den 

tekniske og vitenskapelige utvikling av metoden for 

beregning av klimagassutslipp i hele livssyklusen, de 

tillatte analysemetodene for drivstoffspesifikasjoner og 

det tillatte unntaket for damptrykk for bensin som 

inneholder bioetanol. Ettersom disse tiltakene er allmenne 

og har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i dette direktiv ved å tilpasse de metodiske 

prinsippene og verdiene, må de vedtas etter fram-

gangsmåten med forskriftskomité med kontroll fastsatt i 

artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF. 

39) Direktiv 98/70/EF inneholder en rekke drivstoffspesi-

fikasjoner, hvorav noen nå er overflødige. I tillegg 

inneholder det en rekke unntak som ikke lenger gjelder. 

Av klarhetshensyn er det derfor hensiktsmessig at disse 

bestemmelsene oppheves. 

40) I rådsdirektiv 1999/32/EF av 26. april 1999 om en 

reduksjon av svovelinnholdet i visse flytende brenn-

stoffer(3) fastsettes visse bestemmelser om bruk av 

drivstoff i transport på innlands vannveier. Avgrens-

ningen mellom nevnte direktiv og direktiv 98/70/EF må 

avklares. Begge direktiver fastsetter grenser for det 

høyeste svovelinnholdet i gassoljer som brukes av 

fartøyer for fart på innlands vannveier. Av klarhets-

hensyn og av hensyn til rettssikkerheten er det derfor 

hensiktsmessig å tilpasse disse direktivene slik at bare 

en av rettsaktene fastsetter denne grensen.  

  

(1) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 

(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

(3) EFT L 121 av 11.5.1999, s. 13. 



Nr. 17/664 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

41) Det er utviklet ny og renere motorteknologi for fartøyer 

for fart på innlands vannveier. Til disse motorene kan 

det bare brukes drivstoff med svært lavt svovelinnhold. 

Svovelinnholdet i drivstoff til fartøyer for fart på 

innlands vannveier bør reduseres så snart som mulig. 

42) Direktiv 98/70/EF og direktiv 1999/32/EF bør derfor 

endres tilsvarende. 

43) Rådsdirektiv 93/12/EØF av 23. mars 1993 om 

svovelinnholdet i visse flytende brennstoffer(1) har i 

årenes løp blitt betydelig endret og inneholder derfor 

ikke lenger noen vesentlige bestemmelser. Det bør 

derfor oppheves. 

44) Ettersom målene for dette direktiv, som er å sikre et 

indre marked for drivstoff til veitransport og ikke-

veigående mobile maskiner og å sikre overholdelse av 

minstekrav til miljøvern i forbindelse med slikt 

drivstoff, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av 

medlemsstatene og derfor bedre kan nås på 

fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5. I 

samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel, går dette direktiv ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå disse målene — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 98/70/EF 

I direktiv 98/70/EF gjøres følgende endringer: 

1. Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Virkeområde 

I dette direktiv fastsettes for veigående kjøretøyer og ikke-

veigående mobile maskiner (herunder fartøyer for fart på 

innlands vannveier når de ikke er til havs), jordbruks- og 

skogbrukstraktorer, og fritidsfartøyer når de ikke er til 

havs: 

a) av helse- og miljøvernmessige årsaker, tekniske 

spesifikasjoner for drivstoff som skal brukes av 

kjøretøyer utstyrt med motor med elektrisk tenning og 

kjøretøyer utstyrt med motor med kompresjonstenning, 

idet det tas hensyn til de tekniske kravene til slike 

motorer, og 

b) et mål for reduksjonen av klimagassutslipp i hele 

livssyklusen.» 

  

(1) EFT L 74 av 27.3.1993, s. 81. 

2. I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) I første ledd 

i) skal nr. 3 lyde: 

«3. «gassoljer beregnet på bruk i ikke-veigående 

mobile maskiner (herunder fartøyer for fart på 

innlands vannveier), jordbruks- og skogbruks-

traktorer, og fritidsfartøyer» alle flytende 

petroleumsderivater som omfattes av KN-kode 

2710 19 41 og 2710 19 45(*) og er beregnet på 

bruk i motorer med kompresjonstenning nevnt 

i direktiv 94/25/EF(**), 97/68/EF(***) og 

2000/25/EF(****), 

  

(*) Nummereringen av disse KN-kodene 

følger den felles tolltariff (EFT L 256 av 

7.6.1987, s. 1). 

(**) EFT L 164 av 30.6.1994, s. 15. 

(***) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. 

(****) EFT L 173 av 12.7.2000, s. 1.» 

ii) skal nytt nr. 5-9 lyde: 

«5. «medlemsstater med lave sommer-

temperaturer» Danmark, Estland, Finland, 

Irland, Latvia, Litauen, Sverige og Det forente 

kongerike, 

6. «klimagassutslipp i hele livssyklusen» alle 

nettoutslipp av CO2, CH4 og N2O som kan 

tilskrives drivstoffet (herunder eventuelle 

iblandede bestanddeler) eller energien som er 

levert. Dette omfatter alle relevante stadier fra 

utvinning eller dyrking, herunder arealbruks-

endringer, transport og distribusjon, foredling 

og forbrenning, uavhengig av hvor disse 

utslippene finner sted, 

7. «klimagassutslipp per energienhet» den 

samlede massen av CO2-ekvivalente klima-

gassutslipp som er knyttet til drivstoffet eller 

energien som er levert, dividert med det 

samlede energiinnholdet i drivstoffet eller 

energien som er levert (for drivstoff uttrykt 

som dets laveste brennverdi), 

8. «leverandør» den enheten som har ansvar for å 

overføre drivstoff eller energi gjennom et 

innkrevingssted for særavgift eller, dersom 

ingen avgift innkreves, enhver annen relevant 

enhet utpekt av en medlemsstat, 

9. «biodrivstoff» det samme som i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF 

av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi 

fra fornybare kilder(*). 

  

(*) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16.» 

b) Annet ledd skal utgå.  
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3. I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2-6 skal lyde: 

«2. Medlemsstatene skal påse at bensin kan markeds-

føres på deres territorium bare dersom den oppfyller 

miljøspesifikasjonene fastsatt i vedlegg I. 

For de mest fjerntliggende regionene kan medlems-

statene likevel vedta særskilte bestemmelser om 

innføring av bensin med høyeste tillatte svovelinnhold 

på 10 mg/kg. Medlemsstater som benytter seg av denne 

bestemmelsen, skal underrette Kommisjonen om dette. 

3. Medlemsstatene skal kreve at leverandører sikrer at 

det markedsføres bensin med et høyeste oksygeninnhold 

på 2,7 % og et høyeste etanolinnhold på 5 % fram til 

2013, og kan kreve at slik bensin markedsføres i en 

lengre periode dersom de anser det nødvendig. De skal 

påse at forbrukerne får egnede opplysninger om 

innholdet av biodrivstoff i bensin, og særlig om egnet 

bruk av ulike bensinblandinger. 

4. Medlemsstater med lave sommertemperaturer kan, 

med forbehold for nr. 5, tillate markedsføring i sommer-

perioden av bensin med et høyeste damptrykk 

på 70 kPa. 

Medlemsstater der unntaket nevnt i første ledd ikke 

anvendes kan, med forbehold for nr. 5, tillate markeds-

føring i sommerperioden av bensin som inneholder 

etanol med et høyeste damptrykk på 60 kPa, og i tillegg 

det tillatte unntaket for damptrykk i henhold til 

vedlegg III, forutsatt at etanolen som brukes, er et 

biodrivstoff. 

5. Dersom en medlemsstat ønsker å anvende et av 

unntakene i nr. 4, skal den underrette Kommisjonen og 

framlegge alle relevante opplysninger. Kommisjonen 

skal vurdere om unntaket er ønskelig samt unntakets 

varighet, idet det tas hensyn til både 

a) de sosioøkonomiske problemene som unngås 

gjennom et høyere damptrykk, herunder 

tidsbegrensede tekniske tilpasningsbehov, og 

b) de miljø- eller helsemessige følgene av et høyere 

damptrykk og særlig virkningen for overholdelsen 

av Fellesskapets regelverk for luftkvalitet, både i 

den berørte medlemsstat og i andre medlemsstater. 

Dersom Kommisjonens vurdering viser at unntaket vil 

føre til manglende overholdelse av Fellesskapets 

regelverk for luftkvalitet eller luftforurensning, herunder 

relevante grenseverdier og utslippstak, skal søknaden 

avslås. Kommisjonen skal også ta hensyn til relevante 

målverdier. 

Dersom Kommisjonen ikke har gjort innsigelse innen 

seks måneder etter at den har mottatt alle relevante 

opplysninger, kan den berørte medlemsstat anvende 

det ønskede unntaket. 

6. Uten hensyn til nr. 1 kan medlemsstatene fortsette 

å tillate markedsføring av små mengder blyholdig 

bensin med et blyinnhold som ikke overstiger 0,15 g/l, 

tilsvarende høyst 0,03 % av det samlede salget, som 

skal brukes i gamle kjøretøyer av særpreget art og som 

skal distribueres gjennom særlige interessegrupper.» 

b) Nr. 7 oppheves. 

4. Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Dieselolje 

1. Medlemsstatene skal påse at dieselolje kan markeds-

føres på deres territorium bare dersom den oppfyller 

miljøspesifikasjonene fastsatt i vedlegg II. 

Uten hensyn til kravene i vedlegg II kan medlemsstatene 

tillate markedsføring av diesel med et innhold av 

fettsyremetylester (FAME) på over 7 %. 

Medlemsstatene skal påse at forbrukerne får egnede 

opplysninger om innholdet av biodrivstoff i dieselolje, 

særlig om innholdet av FAME. 

2. Medlemsstatene skal sikre at gassoljer beregnet på bruk 

i ikke-veigående mobile maskiner (herunder fartøyer i fart 

på innlands vannveier), i jordbruks- og skogsbrukstraktorer 

og i fritidsfartøyer senest fra 1. januar 2008 kan markeds-

føres på deres territorium bare dersom disse gassoljene har 

et svovelinnhold på høyst 1 000 mg/kg. Fra 1. januar 2011 

skal det høyeste tillatte svovelinnholdet i disse gassoljene 

være 10 mg/kg. Medlemsstatene skal påse at andre flytende 

drivstoffer enn disse gassoljene kan brukes i fartøyer i fart 

på innlands vannveier og i fritidsfartøyer bare dersom 

drivstoffenes svovelinnhold ikke overstiger det høyeste 

tillatte svovelinnholdet i gassoljene. 

For å ta hensyn til mindre forurensninger i forsyningskjeden 

kan imidlertid medlemsstatene fra 1. januar 2011 tillate at 

gassoljer som er beregnet på bruk i mobile maskiner som 

ikke brukes til veitransport (herunder fartøyer i fart på 

innlands vannveier), og i jord- og skogbrukstraktorer og 

fritidsfartøyer har et svovelinnhold på opp til 20 mg/kg når 

de distribueres til sluttbrukerne Medlemsstatene kan fram 

til 31. desember 2011 også tillate fortsatt markedsføring av 

gassolje med et svovelinnhold på opp til 1 000 mg/kg, 

beregnet på jernbanekjøretøyer og jordbruks- og 

skogsbrukstraktorer, dersom de kan garantere at dette ikke 

vil gå ut over utslippskontrollsystemenes virkemåte.  
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3. For de mest fjerntliggende regionene kan medlems-

statene vedta særskilte bestemmelser om innføring av 

dieselolje og gassolje med høyeste tillatte svovelinnhold 

på 10 mg/kg. Medlemsstater som benytter seg av denne 

bestemmelsen, skal underrette Kommisjonen om dette. 

4. For medlemsstater med kalde vintre kan det høyeste 

destillasjonspunktet på 65 % ved 250 °C for dieselolje og 

gassolje erstattes med et høyeste destillasjonspunkt 

på 10 % (vol/vol) ved 180 °C.» 

5. Ny artikkel 7a skal lyde: 

«Artikkel 7a 

Reduksjon av klimagassutslipp 

1. Medlemsstatene skal utpeke den eller de 

leverandørene som skal ha ansvaret for overvåking og 

rapportering av klimagassutslipp i hele livssyklusen per 

energienhet fra drivstoffet og energien som leveres. Når 

det gjelder leverandører av elektrisitet til bruk i veigående 

kjøretøyer, skal medlemsstatene påse at slike leverandører 

kan velge å bidra til reduksjonsforpliktelsen omhandlet i 

nr. 2, dersom de kan vise at de på tilfredsstillende måte 

kan måle og overvåke den elektrisiteten som leveres til 

bruk i disse kjøretøyene. 

Med virkning fra 1. januar 2011 skal leverandørene hvert 

år rapportere til den myndighet som er utpekt av medlems-

staten, om klimagassintensiteten for drivstoff og energi 

som er levert i hver enkelt medlemsstat, ved å framlegge 

minst følgende opplysninger: 

a) samlet mengde av hver type drivstoff eller energi som 

er levert, med angivelse av hvor den er kjøpt samt 

dens opprinnelse, og 

b) klimagassutslipp i hele livssyklusen per energienhet. 

Medlemsstatene skal påse at rapportene kontrolleres. 

Kommisjonen skal, dersom det er hensiktsmessig, fastsette 

retningslinjer for gjennomføringen av dette nummer. 

2. Medlemsstatene skal kreve at leverandører så gradvis 

som mulig reduserer klimagassutslipp i hele livssyklusen 

per energienhet fra levert drivstoff og energi med opp 

til 10 % innen 31. desember 2020 i forhold til den laveste 

standarden for drivstoff, som er omhandlet i nr. 5 bokstav 

b). Reduksjonen skal skje på følgende måte: 

a) 6 % innen 31. desember 2020. Medlemsstatene kan 

kreve at leverandørene for å oppnå en slik reduksjon 

skal nå følgende delmål: 2 % innen 31. desember 2014 

og 4 % innen 31. desember 2017, 

b) et veiledende ytterligere mål på 2 % innen 

31. desember 2020, med forbehold for artikkel 9 nr. 1 

bokstav h), som skal nås ved å anvende en av eller 

begge følgende metoder: 

i) levering av energi til transport til bruk i enhver 

type veigående kjøretøy, mobile ikke-veigående 

maskiner (herunder fartøyer til fart på innlands 

vannveier), jordbruks- eller skogbrukstraktorer 

eller fritidsfartøyer, 

ii) bruk av teknologi (herunder fangst og lagring av 

karbon) som kan redusere klimagassutslipp i hele 

livssyklusen per energienhet fra drivstoffet og 

energien som leveres, 

c) et veiledende ytterligere mål på 2 % senest 

31. desember 2020, med forbehold for artikkel 9 nr. 1 

bokstav i), som skal nås ved kjøp av kreditt gjennom 

Kyoto-protokollens ordning for grønn utvikling, på 

vilkårene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en 

ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser 

i Fellesskapet(*), med sikte på å oppnå reduksjoner i 

sektoren for drivstofflevering. 

3. Klimagassutslipp i hele livssyklusen fra biodrivstoff 

skal beregnes i samsvar med artikkel 7d. Klimagassutslipp 

i hele livssyklusen fra andre drivstoffer og fra energi skal 

beregnes etter en metode som fastsettes i samsvar med 

nr. 5 i denne artikkel. 

4. Medlemsstatene skal påse at en gruppe av leveran-

dører i fellesskap kan velge å oppfylle reduksjonskravene i 

nr. 2. I slike tilfeller skal de anses som én enkelt 

leverandør for formålene i nr. 2. 

5. Tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne 

artikkel, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 

etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

nevnt i artikkel 11 nr. 4. Slike tiltak omfatter særlig: 

a) en metode for beregning av klimagassutslipp i hele 

livssyklusen fra andre drivstoffer enn biodrivstoff og 

fra energi, 

b) en metode for angivelse, før 1. januar 2011, av en 

laveste standard for drivstoff på grunnlag av klimagas-

sutslippene per energienhet i hele livssyklusen fra 

fossile brensler i 2010, for formålene i nr. 2, 

c) eventuelle regler som er nødvendige for å gjennomføre 

nr. 4, 

d) en metode for å beregne bidraget fra veigående 

elektriske kjøretøyer, som skal være i samsvar med 

artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2009/28/EF. 

  

(*) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.»  
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6. Ny artikkel 7b-7e skal lyde: 

«Artikkel 7b 

Kriterier for en bærekraftig utvikling for biodrivstoff 

1. Uavhengig av om råstoffet er dyrket på eller utenfor 

Fellesskapets territorium, skal energi fra biodrivstoff 

medregnes for formålene for artikkel 7a bare dersom de 

oppfyller kriteriene for en bærekraftig utvikling fastsatt i 

nr. 2-6 i denne artikkel. 

Imidlertid trenger biodrivstoff produsert av avfall og 

rester, unntatt rester fra jordbruk, akvakultur, fiskerier og 

skogbruk, bare å oppfylle kriteriene for en bærekraftig 

utvikling oppført i nr. 2 i denne artikkel, for å kunne 

medregnes for de formålene som er nevnt i artikkel 7a. 

2. Reduksjonen av klimagassutslipp fra bruken av 

biodrivstoff som medregnes for de formålene som er nevnt 

i nr. 1, skal være minst 35 %. 

Med virkning fra 1. januar 2017 skal reduksjonen av 

klimagassutslipp fra bruken av biodrivstoff som medregnes 

for de formålene som er nevnt i nr. 1, være minst 50 %. Fra 

1. januar 2018 skal denne reduksjonen av klimagassutslipp 

være minst 60 % for biodrivstoff produsert ved anlegg der 

produksjonen startet 1. januar 2017 eller senere. 

Reduksjonen av klimagassutslipp fra bruken av biodriv-

stoff skal beregnes i samsvar med artikkel 7d nr. 1. 

Når det gjelder biodrivstoff produsert ved anlegg som var i 

drift 23. januar 2008, skal første ledd få anvendelse 

fra 1. april 2013. 

3. Biodrivstoff som medregnes for de formålene som er 

nevnt i nr. 1, skal ikke framstilles fra råstoff fra mark med 

stort biologisk mangfold, det vil si mark som hadde én av 

følgende statuser i eller etter januar 2008, uansett om 

marken fortsetter å ha denne statusen: 

a) primærskog og annen skogmark, det vil si skog og 

annen skogmark med hjemmehørende arter der det 

ikke er noen synlige tegn på menneskelig aktivitet, og 

de økologiske prosessene ikke er betydelig forstyrret, 

b) områder som er utpekt: 

i) ved lov eller av relevant vedkommende myndighet 

for naturvernformål, eller 

ii) for vern av sjeldne eller utryddelsestruede øko-

systemer eller arter anerkjent i internasjonale 

avtaler eller oppført på lister utarbeidet av 

mellomstatlige organisasjoner eller Den 

internasjonale naturvernorganisasjonen, med 

forbehold om deres anerkjennelse i samsvar med 

artikkel 7c nr. 4 annet ledd, 

med mindre det kan dokumenteres at produksjonen av 

dette råstoffet ikke kommer i strid med disse 

naturvernformålene, 

c) gressmarker med stort biologisk mangfold som er: 

i) naturlige, det vil si gressmark som fortsatt vil være 

gressmark uten inngrep fra mennesker, og som 

opprettholder den naturlige artssammensetningen 

og de økologiske særtrekkene og prosessene, eller 

ii) ikke-naturlige, det vil si gressmark som vil opphøre 

å være gressmark uten inngrep fra mennesker, og 

som er artsrik og ikke forringet, med mindre det 

kan dokumenteres at innhøsting av råstoffet er 

nødvendig for å opprettholde statusen som 

gressmark. 

Kommisjonen skal definere kriterier og geografiske 

områder for å fastslå hvilke gressmarker som skal omfattes 

av bokstav c) i første ledd. Disse tiltakene, som har som 

formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette 

direktiv ved å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten 

med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 

nr. 4. 

4. Biodrivstoff som medregnes for de formålene som er 

nevnt i nr. 1, skal ikke framstilles av råstoff fra mark med 

store karbonlagre, det vil si mark som hadde én av 

følgende statuser i januar 2008, og ikke lenger har denne 

statusen: 

a) våtmarksområder, det vil si mark som er dekket eller 

mettet av vann hele eller en stor del av året, 

b) sammenhengende skogkledde områder, det vil si mark 

som omfatter mer enn én hektar med trær som er mer 

enn fem meter høye og har en trekronedekning på mer 

enn 30 %, eller trær som kan nå disse verdiene på 

stedet, 

c) mark som omfatter mer enn én hektar med trær som er 

mer enn fem meter høye og har en trekronedekning på 

mellom 10 og 30 %, eller trær som kan nå disse 

verdiene på stedet, med mindre det kan dokumenteres 

at karbonlagrene i området før og etter omleggingen er 

slike at vilkårene fastsatt i nr. 2 i denne artikkel, vil bli 

oppfylt når metoden fastsatt i vedlegg IV del C blir 

anvendt. 

Bestemmelsene i dette nummer får ikke anvendelse dersom 

marken, på det tidspunktet råstoffet ble hentet ut, hadde 

samme status som i januar 2008.  
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5. Biodrivstoff som medregnes for de formålene som er 

nevnt i nr. 1, skal ikke framstilles av råstoff fra mark som 

var torvmark i januar 2008, med mindre det kan 

dokumenteres at dyrking og innhøsting av det råstoffet ikke 

omfatter drenering av tidligere udrenert jord. 

6. Landbruksråvarer som dyrkes i Fellesskapet og brukes 

til produksjon av biodrivstoff som medregnes for de 

formålene som er nevnt i artikkel 7a, skal hentes ut i 

samsvar med kravene og standardene fastsatt ved 

bestemmelsene nevnt under overskriften «Miljø» i del A og 

i nr. 9 i vedlegg II til rådsforordning (EF) nr. 73/2009 

av 19. januar 2009 om fastsettelse av felles regler for direkte 

støtteordninger for gårdbrukere i henhold til den felles 

landbrukspolitikk og om fastsettelse av visse støtteordninger 

for gårdbrukere(*) og i samsvar med minstekravene til gode 

landbruks- og miljøforhold definert i henhold til artikkel 6 

nr. 1 i nevnte forordning. 

7.  Kommisjonen skal, når det gjelder både tredjestater 

og medlemsstater som er en betydelig kilde til biodrivstoff 

eller råstoff til biodrivstoff som brukes i Fellesskapet, 

hvert annet år framlegge for Europaparlamentet og Rådet 

en rapport om nasjonale tiltak som treffes for å overholde 

kriteriene for en bærekraftig utvikling fastsatt i nr. 2-5, og 

for vern av jord, vann og luft. Den første rapporten skal 

framlegges i 2012. 

Kommisjonen skal hvert annet år framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om hvilken 

virkning økt etterspørsel etter biodrivstoff har på den 

sosiale bærekraften i Fellesskapet og i tredjestater, og om 

hvilken virkning Fellesskapets biodrivstoffpolitikk har på 

tilgjengeligheten av næringsmidler til overkommelige 

priser, særlig for mennesker som bor i utviklingsland, og 

andre generelle utviklingsspørsmål. Rapportene skal 

omfatte arealbruksrettigheter. De skal angi, både når det 

gjelder tredjestater og medlemsstater som er en betydelig 

kilde til råstoff for biodrivstoff som brukes i Fellesskapet, 

om staten har ratifisert og gjennomført hver av følgende 

konvensjoner fra Den internasjonale arbeidsorganisasjon 

(ILO): 

 Konvensjonen om tvangsarbeid (nr. 29), 

 Konvensjonen om foreningsfrihet og vern av 

organisasjonsretten (nr. 87), 

 Konvensjonen om gjennomføring av prinsipper for 

organisasjonsretten og retten til å føre kollektive 

forhandlinger (nr. 98), 

 Konvensjonen om lik lønn for mannlige og kvinnelige 

arbeidere for arbeid av likt verd (nr. 100), 

 Konvensjonen om avskaffelse av tvangsarbeid 

(nr. 105), 

 Konvensjonen om diskriminering i sysselsetting og 

yrke (nr. 111), 

 Konvensjonen om minstealder for adgang til 

sysselsetting (nr. 138), 

 Konvensjonen om forbud mot og umiddelbare tiltak 

for avskaffelse av de verste former for barnearbeid 

(nr. 182). 

Disse rapportene skal angi, både når det gjelder tredjestater 

og medlemsstater som er en betydelig kilde til råstoff for 

biodrivstoff som brukes i Fellesskapet, om staten har 

ratifisert og gjennomført: 

 Cartagena-protokollen om biosikkerhet, 

 Konvensjonen om internasjonal handel med ville 

dyre- og plantearter som er truet av utryddelse. 

Den første rapporten skal framlegges i 2012. Kommisjonen 

skal eventuelt framlegge forslag til korrigerende tiltak, 

særlig dersom det foreligger bevis på at produksjonen av 

biodrivstoff har en betydelig virkning på prisene på 

næringsmidler. 

8.  For de formålene som er nevnt i nr. 1, skal medlems-

statene ikke av andre årsaker som vedrører en bærekraftig 

utvikling, avslå å ta hensyn til biodrivstoff som er framstilt i 

samsvar med denne artikkel. 

Artikkel 7c 

Kontroll av oppfyllelse av kriteriene for en bærekraftig 

utvikling for biodrivstoff 

1. Dersom biodrivstoff skal medregnes for de formålene 

som er nevnt i artikkel 7a, skal medlemsstatene kreve at 

markedsdeltakere kan dokumentere at kriteriene for en 

bærekraftig utvikling i artikkel 7b nr. 2-5, er oppfylt. For 

dette formål skal de kreve at markedsdeltakere bruker et 

massebalansesystem som: 

a) tillater at partier med råstoff eller biodrivstoff med 

forskjellige bærekraftegenskaper, kan blandes, 

b) krever at opplysninger om bærekraftegenskapene og 

størrelsen på partiene nevnt i bokstav a), forblir knyttet 

til blandingen, og 

c) fastsetter at summen av alle partier som trekkes ut av 

blandingen, skal beskrives som å ha de samme 

bærekraftegenskapene i de samme mengdene som 

summen av alle partiene som tilføres blandingen.  
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2. Kommisjonen skal i 2010 og 2012 framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om hvordan 

kontrollmetoden for massebalanse beskrevet i nr. 1, 

fungerer, og om muligheten for å tillate andre kontroll-

metoder i forbindelse med noen eller alle typer råstoff eller 

biodrivstoff. I sin vurdering skal Kommisjonen ta hensyn til 

de kontrollmetodene der opplysninger om bærekraft-

egenskaper ikke trenger å forbli fysisk knyttet til bestemte 

partier eller blandinger. Vurderingen skal ta hensyn til 

behovet for å opprettholde kontrollordningens integritet og 

effektivitet, samtidig som det unngås at industrien blir pålagt 

en urimelig byrde. Rapporten skal eventuelt følges av 

forslag til Europaparlamentet og Rådet om bruk av andre 

kontrollmetoder. 

3. Medlemsstatene skal treffe tiltak for å sikre at 

markedsdeltakerne framlegger pålitelige opplysninger, og på 

anmodning gjøre tilgjengelig for medlemsstaten de dataene 

som ble brukt til å utarbeide opplysningene. Medlemsstatene 

skal kreve at markedsdeltakerne sørger for en tilstrekkelig 

standard for en uavhengig revisjon av de framlagte 

opplysningene, og at de kan dokumentere at dette er gjort. 

Revisjonen skal kontrollere at de systemene som 

markedsdeltakerne har brukt, er nøyaktige, pålitelige og 

sikret mot svindel. Den skal vurdere prøvetakingens 

hyppighet og metode, og dataenes pålitelighet. 

Opplysningene nevnt i første ledd skal omfatte særlig 

opplysninger om oppfyllelse av kriteriene for en bærekraftig 

utvikling oppført i artikkel 7b nr. 2-5, hensiktsmessige og 

relevante opplysninger om tiltak som er truffet når det 

gjelder vern av jord, vann og luft, utbedring av forringet 

mark, unngåelse av overdrevent vannforbruk i områder der 

vann er en knapp ressurs, og hensiktsmessige og relevante 

opplysninger om tiltak som er truffet for å ta hensyn til 

forholdene nevnt i artikkel 7b nr. 7 annet ledd. 

Kommisjonen skal, etter framgangsmåten med rådgivende 

komité nevnt i artikkel 11 nr. 3, utarbeide en liste over 

hensiktsmessige og relevante opplysninger nevnt i første og 

annet ledd. Den skal særlig sikre at framlegging av slike 

opplysninger ikke utgjør en for stor administrativ byrde for 

markedsdeltakere generelt, eller for småbrukere, 

produsentorganisasjoner og samvirker spesielt. 

Forpliktelsene fastsatt i dette nummer, skal få anvendelse 

uansett om biodrivstoffet er produsert i Fellesskapet eller 

importert. 

Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen i 

sammenfattet form de opplysningene som er nevnt i første 

ledd. Kommisjonen skal offentliggjøre et sammendrag av 

disse opplysningene på åpenhetsplattformen nevnt i 

artikkel 24 i direktiv 2009/28/EF, i en form som bevarer 

fortroligheten til forretningsmessig følsomme opplysninger. 

4. Fellesskapet skal bestrebe seg på å inngå bilaterale eller 

multilaterale avtaler med tredjestater, og disse skal 

inneholde bestemmelser om kriterier for en bærekraftig 

utvikling som tilsvarer kriteriene i dette direktiv. Dersom 

Fellesskapet har inngått avtaler som inneholder 

bestemmelser om spørsmål som omfattes av kriteriene for 

en bærekraftig utvikling oppført i artikkel 7b nr. 2-5, kan 

Kommisjonen beslutte at disse avtalene viser at biodrivstoff 

som er produsert av råstoff dyrket i disse statene, oppfyller 

de aktuelle kriteriene for en bærekraftig utvikling. Når slike 

avtaler inngås, skal det tas behørig hensyn til tiltak truffet 

med sikte på å bevare områder som i kritiske situasjoner gir 

grunnleggende økosystemtjenester (for eksempel vern av 

nedbørfelt og erosjonsforebyggende tiltak), for vern av jord, 

vann og luft, indirekte endringer i arealbruk, utbedring av 

forringet mark, unngåelse av overdrevent vannforbruk i 

områder der vann er en knapp ressurs, samt forholdene 

nevnt i artikkel 7b nr. 7 annet ledd. 

Kommisjonen kan beslutte at frivillige nasjonale eller 

internasjonale ordninger som setter standarder for 

produksjon av biomasseprodukter, inneholder nøyaktige 

data i henhold til artikkel 7b nr. 2 eller viser at partier med 

biodrivstoff oppfyller kriteriene for en bærekraftig utvikling 

oppført i artikkel 7b nr. 3-5. Kommisjonen kan beslutte at 

disse ordningene inneholder nøyaktige data når det gjelder 

opplysningene om tiltak truffet med sikte på å bevare 

områder som i kritiske situasjoner gir grunnleggende 

økosystemtjenester (for eksempel vern av nedbørfelt og 

erosjonsforebyggende tiltak), for vern av jord, vann og luft, 

utbedring av forringet mark, unngåelse av overdrevent 

vannforbruk i områder der vann er en knapp ressurs, samt 

forholdene nevnt i artikkel 7b nr. 7 annet ledd. Kommi-

sjonen kan også anerkjenne områder for vern av sjeldne eller 

utryddelsestruede økosystemer eller arter anerkjent i 

internasjonale avtaler eller oppført på lister utarbeidet av 

mellomstatlige organisasjoner eller Den internasjonale 

naturvernorganisasjon i henhold til artikkel 7b nr. 3 

bokstav b) ii). 

Kommisjonen kan beslutte at frivillige nasjonale eller 

internasjonale ordninger for å måle reduksjon av klima-

gassutslipp, inneholder nøyaktige data i henhold til 

artikkel 7b nr. 2. 

Kommisjonen kan beslutte at mark som hører inn under 

virkeområdet for et nasjonalt eller regionalt omleg-

gingsprogram med sikte på å forbedre kraftig forringet eller 

sterkt forurenset mark, oppfyller kriteriene nevnt i nr. 9 i 

del C i vedlegg IV. 

5. Kommisjonen skal treffe de beslutningene som er 

nevnt i nr. 4, bare dersom den aktuelle avtalen eller 

ordningen oppfyller nødvendige standarder for pålitelighet, 

oversiktlighet og uavhengig revisjon. Ordninger for å måle 

reduksjon av klimagassutslipp skal også oppfylle metode-

kravene i vedlegg IV. Lister over områder med stort 
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biologisk mangfold som nevnt i artikkel 7b nr. 3 

bokstav b) ii), skal oppfylle nødvendige standarder for 

objektivitet og sammenheng med internasjonalt anerkjente 

standarder og fastsette hensiktsmessig klagebehandling. 

6. Beslutningene nevnt i nr. 4 skal treffes etter fram-

gangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 11 

nr. 3. Slike beslutninger skal være gyldige i et tidsrom på 

høyst fem år. 

7.  Når en markedsdeltaker framlegger dokumentasjon 

eller data innhentet i samsvar med en avtale eller ordning 

som har vært omfattet av en beslutning i samsvar med 

nr. 4, i det omfang nevnte beslutning omfatter, skal en 

medlemsstat ikke kreve at leverandøren leverer ytterligere 

dokumentasjon på at kriteriene for en bærekraftig utvikling 

oppført i artikkel 7b nr. 2-5, er oppfylt, og heller ikke 

opplysninger om tiltak nevnt i nr. 3 annet ledd i denne 

artikkel. 

8.  På anmodning fra en medlemsstat eller på eget 

initiativ skal Kommisjonen undersøke anvendelsen av 

artikkel 7b i forbindelse med en kilde til biodrivstoff, og 

innen seks måneder etter mottak av en anmodning og etter 

framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i 

artikkel 11 nr. 3, beslutte om den berørte medlemsstaten 

kan medregne biodrivstoff fra den kilden for de formålene 

som er nevnt i artikkel 7a. 

9.  Innen 31. desember 2012 skal Kommisjonen fram-

legge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om: 

a) effektiviteten i det systemet som er innført for 

framlegging av opplysninger om kriterier for en 

bærekraftig utvikling, og 

b) om det er gjennomførbart og hensiktsmessig å innføre 

bindende krav i forbindelse med vern av luft, jord og 

vann, idet det tas hensyn til de siste vitenskapelige 

dataene og Fellesskapets internasjonale forpliktelser. 

Kommisjonen skal, dersom det er relevant, foreslå 

korrigerende tiltak. 

Artikkel 7d 

Beregning av klimagassutslipp i hele livssyklusen fra 

biodrivstoff 

1. For formålene i artikkel 7a og artikkel 7b nr. 2 skal 

klimagassutslipp i hele livssyklusen fra biodrivstoff 

beregnes på følgende måte: 

a) dersom det i del A eller B i vedlegg IV blir fastsatt en 

standardverdi for reduksjon av klimagassutslipp for en 

produksjonsprosess for biodrivstoff, og dersom 

verdien el for disse biodrivstoffene beregnet i samsvar 

med nr. 7 i del C i vedlegg IV, er lik eller mindre enn 

null, ved å bruke denne standardverdien, 

b) ved å bruke en faktisk verdi beregnet i samsvar med 

metoden fastsatt i del C i vedlegg IV, eller 

c) ved å bruke en verdi som er beregnet som summen av 

faktorene i formelen nevnt i nr. 1 i del C i vedlegg IV, 

der de oppdelte standardverdiene i del D eller E i 

vedlegg IV kan brukes til enkelte faktorer, og faktiske 

verdier, beregnet i samsvar med metoden fastsatt i 

del C i vedlegg IV, for alle andre faktorer. 

2. Innen 31. mars 2010 skal medlemsstatene framlegge 

for Kommisjonen en rapport som inneholder en liste over 

de områdene på sitt territorium som er klassifisert som 

nivå 2 i nomenklaturen over regionale statistikkenheter 

(NUTS), eller som et mer disaggregert NUTS-nivå i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1059/2003 av 26. mai 2003 om innføring av en felles 

nomenklatur over regionale statistikkenheter (NUTS)(**) 

der de typiske klimagassutslippene fra dyrking av 

landbruksråvarer kan forventes å være lavere enn eller lik 

utslippene som er rapportert under overskriften «Oppdelte 

standardverdier for dyrking» i del D i vedlegg IV til dette 

direktiv, fulgt av en beskrivelse av den metoden og de 

dataene som er brukt for å utarbeide denne listen. Denne 

metoden skal ta hensyn til jordbunnens egenskaper, klima 

og forventede avlinger av råstoff. 

3. Standardverdiene i del A i vedlegg IV, og de 

disaggregerte standardverdiene for dyrking i del D i 

vedlegg IV, kan brukes bare når råstoffet til dem er: 

a) dyrket utenfor Fellesskapet, 

b) dyrket i Fellesskapet på områder som er med på listene 

nevnt i nr. 2, eller 

c) avfall eller rester, unntatt rester fra landbruk, 

akvakultur og fiskeri. 

Når det gjelder biodrivstoff som ikke hører under 

bokstav a), b) eller c), skal det brukes faktiske verdier for 

dyrking. 

4. Innen 31. mars 2010 skal Kommisjonen framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet om gjennom-

førbarheten av å utarbeide lister over områder i tredjestater 

der de typiske klimagassutslippene fra dyrking av 

landbruksråvarer kan forventes å være lavere enn eller lik 

utslippene som er rapportert under overskriften «Dyrking» i 

del D i vedlegg IV, om mulig fulgt av slike lister og en 

beskrivelse av den metoden og de dataene som er brukt for å 

utarbeide dem. Rapporten skal eventuelt følges av relevante 

forslag. 

5. Kommisjonen skal senest 31. desember 2012 og 

deretter hvert annet år framlegge rapport om de beregnede 

typiske verdiene og standardverdiene i del B og E i 

vedlegg IV, med særlig vekt på utslipp fra transport og 

foredling, og kan om nødvendig beslutte å korrigere 

verdiene. Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i dette direktiv, skal vedtas 

etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

nevnt i artikkel 11 nr. 4.  
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6. Kommisjonen skal innen 31. desember 2010 

framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport som 

gjennomgår virkningen av indirekte arealbruksendring på 

klimagassutslippene og foreslår måter å gjøre denne 

virkningen så liten som mulig på. Rapporten skal eventuelt 

følges av et forslag basert på den beste tilgjengelige 

vitenskapelige dokumentasjonen, og skal inneholde en 

konkret metode for utslipp som følge av endringer i 

karbonlagre forårsaket av indirekte arealbruksendringer, 

for å sikre overholdelse av dette direktiv, særlig artikkel 7b 

nr. 2. 

Et slikt forslag skal omfatte nødvendige garantier for å gi 

sikkerhet for investeringer som er foretatt før denne 

metoden tas i bruk. Når det gjelder anlegg som produserte 

biodrivstoff før utgangen av 2013, skal gjennomføringen 

av tiltakene nevnt i første ledd, fram til 31. desember 2017 

ikke medføre at biodrivstoff produsert ved disse anleggene 

blir ansett for ikke å oppfylle kriteriene for en bærekraftig 

utvikling i dette direktiv, dersom de ellers ville ha gjort 

det, forutsatt at disse biodrivstoffene oppnår en reduksjon 

av klimagassutslipp på minst 45 %. Dette skal gjelde for 

kapasiteten ved biodrivstoffanleggene ved utgangen av 

2012. 

Europaparlamentet og Rådet skal bestrebe seg på å treffe 

en beslutning innen 31. desember 2012 om alle slike 

forslag framlagt av Kommisjonen. 

7.  Vedlegg IV kan tilpasses til den tekniske og 

vitenskapelige utvikling, blant annet gjennom tilføyelse av 

verdier for ytterligere produksjonsprosesser for biodrivstoff 

for samme eller for andre råstoffer og gjennom endring av 

den metoden som er fastsatt i del C. Disse tiltakene, som har 

som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i 

dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas etter fram-

gangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 11 nr. 4. 

Når det gjelder standardverdiene og metoden fastsatt i 

vedlegg IV, skal det tas særlig hensyn til: 

 beregningsmetoden for avfall og rester, 

 beregningsmetoden for biprodukter, 

 beregningsmetoden for kraftvarme, og 

 den statusen rester av landbruksvekster får som 

biprodukter. 

Standardverdiene for biodiesel fra vegetabilsk eller 

animalsk oljeavfall skal gjennomgås så snart som mulig. 

Alle tilpasninger eller tilføyelser til listen over 

standardverdier i vedlegg IV, skal oppfylle følgende krav: 

a) dersom en faktors bidrag til de samlede utslipp er 

liten, eller dersom variasjonen er begrenset, eller 

dersom kostnaden eller vanskeligheten med å fastsette 

faktiske verdier er høy, skal standardverdiene være 

typiske for normale produksjonsprosesser, 

b) i alle andre tilfeller skal standardverdiene være 

konservative sammenlignet med normale produk-

sjonsprosesser. 

8.  Det skal fastsettes detaljerte definisjoner, herunder 

tekniske spesifikasjoner som kreves for kategoriene nevnt i 

nr. 9 i del C i vedlegg IV. Disse tiltakene, som har som 

formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette 

direktiv ved å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten 

med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 

nr. 4. 

Artikkel 7e 

Gjennomføringstiltak og rapporter i forbindelse med 

bærekraften til biodrivstoff 

1. Gjennomføringstiltakene nevnt i artikkel 7b nr. 3 

annet ledd, artikkel 7c nr. 3 tredje ledd, artikkel 7c nr. 6, 

artikkel 7c nr. 8, artikkel 7d nr. 5, artikkel 7d nr. 7 første 

ledd og artikkel 7d nr. 8, skal også fullt ut ta hensyn til 

målene i direktiv 2009/28/EF. 

2. De rapportene fra Kommisjonen til Europa-

parlamentet og Rådet, som er omhandlet i artikkel 7b nr. 7, 

artikkel 7c nr. 2, artikkel 7c nr. 9, artikkel 7d nr. 4 og  

5 samt artikkel 7d nr. 6 første ledd, samt de rapportene og 

opplysningene som oversendes i henhold til artikkel 7c 

nr. 3 første og femte ledd og artikkel 7d nr. 2, skal 

utarbeides og oversendes i samsvar med formålene som er 

omhandlet i både direktiv 2009/28/EF og dette direktiv. 

  

(*) EUT L 30 av 31.1.2009, s. 16. 

(**) EUT L 154 av 31.12.2003, s. 1.» 

7.  I artikkel 8 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal på grunnlag av analysemetodene 

i europeisk standard EN 228:2004 og EN 590:2004 

overvåke at kravene i artikkel 3 og 4 overholdes for 

henholdsvis bensin og dieselolje.» 

8.  Ny artikkel 8a skal lyde: 

«Artikkel 8a 

Metalliske tilsetningsstoffer 

1. Kommisjonen skal foreta en vurdering av helse- og 

miljørisiko ved bruk av metalliske tilsetningsstoffer i 

drivstoff, og skal for dette formål utvikle en prøvings-

metode. Den skal innen 31. desember 2012 rapportere 

konklusjonene til Europaparlamentet og til Rådet. 

2. I påvente av at det utvikles en prøvingsmetode som 

nevnt i nr. 1, skal forekomsten av det metalliske 

tilsetningsstoffet metylsyklopentadienyl mangan trikarbonyl 

(MMT) i drivstoff begrenses til 6 mg mangan per liter 

fra 1. januar 2011. Grenseverdien skal være 2 mg mangan 

per liter fra 1. januar 2014.  
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3. Grenseverdien for MMT-innhold fastsatt i nr. 2 skal 

revideres på grunnlag av resultatene av vurderingen som 

skal foretas ved anvendelse av prøvingsmetoden nevnt i 

nr. 1. Den kan reduseres til null dersom risikovurderingen 

gjør det berettiget. Den kan ikke økes med mindre 

risikovurderingen gjør det berettiget. Et slikt tiltak, som har 

som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i 

dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 nr. 4. 

4. Medlemsstatene skal sikre at et merke med 

opplysninger om innholdet av det metalliske tilsetnings-

stoffet i drivstoff alltid vises når et metallisk tilsetningsstoff 

gjøres tilgjengelig for forbrukerne. 

5. Merket skal inneholde følgende tekst. «Inneholder 

metalliske tilsetningsstoffer» 

6. Merket skal plasseres på samme sted som 

opplysningene om drivstofftype, og skal være klart synlig. 

Merket skal ha en størrelse og en skrifttype som er klart 

synlig og lett å lese.» 

9.  Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Rapportering 

1. Kommisjonen skal innen 31. desember 2012 og 

deretter hvert tredje år framlegge en rapport for Europa-

parlamentet og Rådet, eventuelt fulgt av forslag til endringer 

av dette direktiv. Rapporten skal særlig omhandle følgende: 

a) kjøretøyteknologiens anvendelse og utvikling og særlig 

muligheten for å øke det høyeste tillatte innholdet av 

biodrivstoff i bensin og diesel og behovet for å endre 

datoen fastsatt i artikkel 3 nr. 3. 

b) Fellesskapets politikk for CO2-utslipp fra kjøretøyer for 

veitransport, 

c) muligheten for å anvende kravene i vedlegg II, og 

særlig grenseverdien for polysykliske aromatiske 

hydrokarboner, på ikke-veigående mobile maskiner 

(herunder fartøyer for fart på innlands vannveier), 

jordbruks- og skogbrukstraktorer og fritidsfartøyer, 

d) økt bruk av rengjøringsmidler i drivstoff, 

e) bruk av andre metalliske tilsetningsstoffer enn MMT i 

drivstoff, 

f) den samlede mengde bestanddeler som brukes i bensin 

og diesel, idet det tas hensyn til Fellesskapets 

miljølovgivning, herunder målene i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om 

fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk(*) og dets datterdirektiver, 

g) de følgene som reduksjonsmålet for klimagassutslipp i 

artikkel 7a. nr. 2 får for ordningen for handelen med 

utslippskvoter,. 

h) det eventuelle behovet for tilpasning til artikkel 2 nr. 6, 

artikkel 2 nr. 7 og artikkel 7a nr. 2 bokstav b), med sikte 

på å vurdere mulige bidrag til oppnåelse av 

reduksjonsmålet for klimagassutslipp på opp til 10 % 

innen 2020. Disse vurderingene skal bygge på 

muligheten for reduksjon av klimagassutslipp i hele 

livssyklusen fra drivstoffer og energi innenfor 

Fellesskapet, idet det tas særlig hensyn til utviklingen av 

miljøforsvarlige karbonfangst- og lagringsteknologier, 

veigående elektriske kjøretøyer og kostnadseffektive 

måter å begrense utslippene omhandlet i artikkel 7a 

nr. 2 bokstav b) på, 

i) muligheten til å innføre ytterligere tiltak for 

leverandører slik at de kan redusere klimagassutslippene 

per energienhet i hele livssyklusen med 2 % i forhold til 

den laveste standarden for drivstoff som er nevnt i 

artikkel 7a nr. 5 bokstav b), ved å anvende kreditt kjøpt 

gjennom Kyoto-protokollens ordning for grønn 

utvikling i samsvar med de vilkår som er fastsatt i 

direktiv 2003/87/EF, for å vurdere ytterligere mulige 

bidrag til oppnåelsen av reduksjonsmålet for 

klimagassutslipp på opp til 10 % innen 2020, i samsvar 

med artikkel 7a nr. 2 bokstav c) i dette direktiv, 

j) en ajourført analyse av kostnaden og nytten og av 

følgene av at det høyeste tillatte damptrykket for bensin 

i sommerperioden reduseres til under 60 kPa. 

2. Senest i 2014 skal Kommisjonen framlegge en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet om oppnåelsen av 

reduksjonsmålet for klimagassutslipp for 2020, omhandlet i 

artikkel 7a, idet det tas hensyn til behovet for å oppnå 

samsvar mellom dette målet og målet som er omhandlet i 

artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2009/28/EF, om andelen av fornybar 

energi i transport i lys av rapportene omhandlet i artikkel 23 

nr. 8 og 9 i nevnte direktiv. 

Kommisjonen skal ved behov framlegge et forslag om 

endring av målet sammen med rapporten. 

  

(*) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1.»  
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10.  I artikkel 10 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Dersom det er nødvendig å tilpasse de tillatte analyse-

metodene omhandlet i vedlegg I eller II til den tekniske 

utvikling, kan endringer som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i dette direktiv, vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt 

i artikkel 11 nr. 4. Vedlegg III kan også tilpasses til den 

tekniske og vitenskapelige utvikling. Dette tiltaket, som 

har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser 

i denne forordning, skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 nr. 4.» 

11.  Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

Komitéframgangsmåte 

1. Unntatt i tilfellene nevnt i nr. 2, skal Kommisjonen 

bistås av Komiteen for drivstoffkvalitet. 

2. For spørsmål som gjelder bærekraftig utvikling for 

biodrivstoff i henhold til artikkel 7b-7d, skal Kommi-

sjonen bistås av Komiteen for en bærekraftig utvikling for 

biodrivstoff og flytende biobrensel som omhandlet i 

artikkel 25 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF. 

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 

hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 

og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, 

samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslut-

ningens artikkel 8.» 

12.  Artikkel 14 oppheves. 

13.  Vedlegg I-IV erstattes med teksten i vedlegget til dette 

direktiv. 

Artikkel 2 

Endringer av direktiv 1999/32/EF 

I direktiv 1999/32/EF gjøres følgende endringer: 

1. I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nummer 3 skal lyde: 

«3. «drivstoff for skip» ethvert petroleumsbasert 

flytende drivstoff beregnet på bruk om bord på 

fartøy, herunder drivstoffene som er definert i ISO 

8217. Det omfatter ethvert petroleumsbasert flytende 

drivstoff som brukes om bord på fartøyer for fart på 

innlands vannveier eller fritidsfartøyer som definert i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF 

av 16. desember 1997 om tilnærming av medlems-

statenes lovgivning om tiltak mot utslipp av 

forurensende gasser og partikler fra 

forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-

veigående mobile maskiner(*) og europaparlaments- 

og rådsdirektiv 94/25/EF av 16. juni 1994 om 

tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 

om lystfartøyer(**), når slike fartøyer er til havs. 

  

(*) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. 

(**) EFT L 164 av 30.6.1994, s. 15.» 

b) Nummer 3j oppheves. 

2. I artikkel 4b gjøres følgende endringer: 

a) Tittelen skal lyde: «Høyeste svovelinnhold i 

skipsdrivstoffer som brukes av skip som ligger ved kai 

i fellesskapshavner». 

b) I nr. 1 oppheves bokstav a). 

c) I nr. 2 oppheves bokstav b). 

3. I artikkel 6 nr. 1a skal tredje ledd lyde: 

«Prøvetakingen skal begynne den dag den relevante 

grenseverdien for høyeste tillatte svovelinnhold i drivstoffet 

trer i kraft. Den skal foretas med tilstrekkelig hyppighet, i 

tilstrekkelige mengder og på en slik måte at prøvene er 

representative for drivstoffet som undersøkes, og for 

drivstoffet som brukes av fartøyer når de befinner seg i 

relevante havområder og havner.» 

Artikkel 3 

Oppheving 

Direktiv 93/12/EØF oppheves. 

Artikkel 4 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2010 sette i kraft 

de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

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 5 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende.  
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Artikkel 6 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 23. april 2009. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 H.-G. PÖTTERING P. NEČAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

VEDLEGG I 

MILJØSPESIFIKASJONER FOR DRIVSTOFF PÅ MARKEDET SOM ER BEREGNET PÅ BRUK I 

KJØRETØYER UTSTYRT MED MOTOR MED ELEKTRISK TENNING 

Type: Bensin 

Parameter(1) Enhet 

Grenseverdier(2) 

Laveste Høyeste 

Teoretisk oktantall (RON)  95(3) — 

Motoroktantall (MON)  85 — 

Damptrykk, sommer(4) kPa — 60,0(5) 

Destillasjon:    

 prosent fordampet ved 100 °C % v/v 46,0 — 

 prosent fordampet ved 150 °C % v/v 75,0 — 

Hydrokarbonanalyse:    

 alkener % v/v — 18,0 

 aromater % v/v — 35,0 

 benzen % v/v — 1,0 

Oksygeninnhold % m/m  3,7 

Oksygenater    

 Metanol % v/v  3,0 

 Etanol (stabilisatorer kan være nødvendig) % v/v  10,0 

 Isopropylalkohol % v/v — 12,0 

 Tertiærbutanol % v/v — 15,0 

 Isobutanol % v/v — 15,0 

 Etere som inneholder minst fem karbonatomer per molekyl % v/v — 22,0 

 Andre oksygenater(6) % v/v — 15,0 

Svovelinnhold mg/kg — 10,0 

Blyinnhold g/l — 0,005 

(1) Prøvingsmetodene skal være som angitt i standarden EN 228:2004. Medlemsstatene kan anvende analysemetoden fastsatt i 

erstatningsstandarden EN 228:2004 dersom det kan godtgjøres at den gir minst samme nøyaktighet og minst samme presisjonsnivå 

som den analysemetoden den erstatter. 

(2) Verdiene oppgitt i spesifikasjonen er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av grenseverdiene er vilkårene i EN ISO 4259:2006 

«Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test» anvendt, og ved 

fastsettelsen av en minsteverdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null (R = reproduserbarhet). Resultatene fra 

enkeltmålinger skal tolkes på grunnlag av kriteriene beskrevet i EN ISO 4259:2006. 

(3) Medlemsstatene kan vedta å fortsette å tillate markedsføring av blyfri regulær bensin med et minste motoroktantall (MON) på 81 

og et minste teoretisk oktantall (RON) på 91. 

(4) Sommerperioden skal begynne senest 1. mai og slutte tidligst 30. september. For medlemsstater med lave sommertemperaturer skal 

sommerperioden begynne senest 1. juni og slutte tidligst 31. august. 

(5) For medlemsstater med lave sommertemperaturer, som er omfattet av et unntak i samsvar med artikkel 3 nr. 4 og 5, skal 

damptrykket ikke overstige 70 kPa. For medlemsstater som er omfattet av et unntak i samsvar med artikkel 3 nr. 4 og 5 for bensin 

som inneholder etanol, skal det høyeste tillatte damptrykket være 60 kPa pluss unntaket for damptrykk angitt i vedlegg III. 

(6) Andre enverdige alkoholer og etere med et sluttkokepunkt som ikke overstiger det som er angitt i EN 228:2004. 
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VEDLEGG II 

MILJØSPESIFIKASJONER FOR DRIVSTOFF PÅ MARKEDET SOM ER BEREGNET PÅ BRUK I 

KJØRETØYER UTSTYRT MED MOTOR MED KOMPRESJONSTENNING 

Type: Dieselolje 

Parameter(1) Enhet 

Grenseverdier(2) 

Laveste Høyeste 

Cetantall  51,0 — 

Densitet ved 15 °C. kg/m(3) — 845,0 

Destillasjon:    

 95 % (v/v) gjenvunnet ved °C — 360,0 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner % m/m — 8,0 

Svovelinnhold mg/kg — 10,0 

FAME-innhold — EN 14078 % v/v — 7,0(3) 

(1) Prøvingsmetodene skal være som angitt i standarden EN 590:2004. Medlemsstatene kan anvende analysemetoden fastsatt i 

erstatningsstandarden EN 590:2004 dersom det kan godtgjøres at den gir minst samme nøyaktighet og minst samme presisjonsnivå 

som den analysemetoden den erstatter. 

(2) Verdiene oppgitt i spesifikasjonen er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av grenseverdiene er vilkårene i EN ISO 4259:2006 

«Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test» anvendt, og ved 

fastsettelsen av en minsteverdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null (R = reproduserbarhet). Resultatene fra 

enkeltmålinger skal tolkes på grunnlag av kriteriene beskrevet i EN ISO 4259:2006. 

(3) FAME skal være i samsvar med EN 14214. 

VEDLEGG III 

UNNTAK FOR DAMPTRYKK FOR BENSIN SOM INNEHOLDER BIOETANOL 

Bioetanolinnhold (% v/v) Tillatt unntak for damptrykk (kPa) 

0 0 

1 3,65 

2 5,95 

3 7,20 

4 7,80 

5 8,0 

6 8,0 

7 7,94 

8 7,88 

9 7,82 

10 7,76 

Det tillatte unntaket for damptrykk for et bioetanolinnhold som ligger mellom de angitte verdiene, skal fastsettes 

gjennom lineær interpolering mellom de verdiene for bioetanolinnhold som ligger rett over og rett under den 

mellomliggende verdien. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

REGLER FOR BEREGNING AV KLIMAGASSUTSLIPP I HELE LIVSSYKLUSEN FRA BIODRIVSTOFF 

A. Typiske verdier og standardverdier for biodrivstoff som produseres uten netto karbonutslipp som følge av 

arealbruksendring 

Produksjonsprosess for biodrivstoff 
Typisk reduksjon av 

klimagassutslipp 

Standard reduksjon av 

klimagassutslipp 

Etanol fra sukkerbete 61 % 52 % 

Etanol fra hvete (prosessdrivstoff ikke angitt) 32 % 16 % 

Etanol fra hvete (lignitt som prosessdrivstoff i kraft-

varmeanlegg) 

32 % 16 % 

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i 

konvensjonell kjel) 

45 % 34 % 

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i kraft-

varmeanlegg) 

53 % 47 % 

Etanol fra hvete (halm som prosessdrivstoff i kraft-

varmeanlegg) 

69 % 69 % 

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet (naturgass som 

prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg) 

56 % 49 % 

Etanol fra sukkerrør 71 % 71 % 

Andelen fra fornybare kilder av etyltertbutyleter (ETBE) Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Andelen fra fornybare kilder av tærtieramyletyleter (TAEE) Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Biodiesel fra rapsfrø 45 % 38 % 

Biodiesel fra solsikke 58 % 51 % 

Biodiesel fra soyabønner 40 % 31 % 

Biodiesel fra palmeolje (prosess ikke angitt) 36 % 19 % 

Biodiesel fra palmeolje (prosess med metanfangst ved 

oljemølle) 

62 % 56 % 

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk(1) avfallsolje 88 % 83 % 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø 51 % 47 % 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke 65 % 62 % 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 

ikke angitt) 

40 % 26 % 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 

med metanfangst ved oljemølle) 

68 % 65 % 

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø 58 % 57 % 

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert 

naturgass 

80 % 73 % 

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass 84 % 81 % 

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass 86 % 82 % 

(*) Omfatter ikke animalsk olje produsert av animalske biprodukter klassifisert som kategori 3-materiale i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for animalske biprodukter som 

ikke er beregnet på konsum(1) 
  

  

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. 
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B. Beregnede typiske verdier og standardverdier for framtidig biodrivstoff som i januar 2008 ikke var 

tilgjengelig på markedet, eller som fantes på markedet bare i ubetydelige mengder, og som produseres uten 

netto karbonutslipp som følge av arealbruksendring 

Produksjonsprosess for biodrivstoff 
Typisk reduksjon av 

klimagassutslipp 

Standard reduksjon av 

klimagassutslipp 

Etanol fra hvetehalm 87 % 85 % 

Etanol fra treavfall 80 % 74 % 

Etanol fra dyrket skog 76 % 70 % 

Fischer-Tropsch-diesel fra treavfall 95 % 95 % 

Fischer-Tropsch-diesel fra dyrket skog 93 % 93 % 

Dimetyleter (DME) fra treavfall 95 % 95 % 

DME fra dyrket skog 92 % 92 % 

Metanol fra treavfall 94 % 94 % 

Metanol fra dyrket skog 91 % 91 % 

Andelen fra fornybare kilder av metyltertbutyleter (MTBE) Lik den produksjonsprosessen for metanol som er 

brukt 

C. Metode 

1. Klimagassutslipp fra produksjon og bruk av biodrivstoff skal beregnes slik: 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee 

der 

E = samlet utslipp fra bruk av drivstoffet 

eec = utslipp fra utvinning eller dyrking av råstoff 

el = utslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring 

ep = utslipp fra foredling 

etd = utslipp fra transport og distribusjon 

eu = utslipp fra bruk av drivstoffet 

esca = utslippsreduksjon fra akkumulering av karbon i jord gjennom forbedret landbruksforvaltning 

eccs = utslippsreduksjon fra fangst og geologisk lagring av karbon 

eccr = utslippsreduksjon fra fangst og erstatning av karbon, og 

eee = utslippsreduksjon fra overskuddselektrisitet fra kraftvarme. 

Utslipp fra produksjon av maskiner og utstyr skal ikke medregnes. 

2. Klimagassutslipp fra drivstoff, E, skal uttrykkes i gram CO2-ekvivalenter per MJ drivstoff, gCO2eq/MJ. 

3. Som unntak fra nr. 2 kan verdier som beregnes i form av gCO2eq/MJ, justeres for å ta hensyn til forskjellene 

mellom drivstoff når det gjelder utført nyttearbeid, uttrykt som km/MJ. Slike justeringer skal gjøres bare 

dersom forskjellen i utført nyttearbeid kan dokumenteres. 

4. Reduksjon av klimagassutslipp fra biodrivstoff skal beregnes slik: 

REDUKSJON = (EF – EB)/EF 

der 

EB = samlet utslipp fra drivstoffet, og 

EF = samlet utslipp fra fossilt brensel som det sammenlignes med. 
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5. De klimagassene som omfattes av nr. 1, er CO2, N2O og CH4. Med sikte på å beregne CO2-ekvivalens skal 

følgende verdier brukes for disse gassene: 

CO2: 1 

N2O: 296 

CH4: 23 

6. Utslipp fra utvinning eller dyrking av råstoff, eec, skal omfatte utslipp fra selve utvinnings- eller dyrkings-

prosessen, fra innsamlingen av råstoff, fra avfall og lekkasjer, og fra produksjonen av kjemikalier eller 

produkter brukt ved utvinning eller dyrking. CO2-fangst ved dyrking av råstoff skal ikke regnes med. 

Sertifiserte reduksjoner av klimagassutslipp fra gassavbrenning ved oljeproduksjonsanlegg overalt i verden 

skal trekkes fra. Beregninger av utslipp fra dyrking kan utledes fra bruken av gjennomsnitt beregnet for 

mindre geografiske områder enn dem som er brukt ved beregningen av standardverdiene, som et alternativ til 

å bruke faktiske verdier. 

7. Utslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring, el, skal beregnes ved å fordele 

samlede utslipp likt over 20 år. Til beregning av disse utslippene skal følgende regel gjelde: 

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB(1), 

der 

el = klimagassutslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring (målt som 

masse CO2-ekvivalenter per enhet biodrivstoffenergi), 

CSR = karbonlageret per arealenhet tilknyttet referansearealbruken (målt som masse karbon per 

arealenhet, herunder både jord og vegetasjon). Referansearealbruken skal være arealbruken i 

januar 2008 eller 20 år før råstoffet ble hentet ut, avhengig av hva som er senest, 

CSA = karbonlageret per arealenhet tilknyttet den faktiske arealbruken (målt som masse karbon per 

arealenhet, herunder både jord og vegetasjon). I tilfeller der karbonlageret akkumuleres over mer 

enn ett år, skal verdien som tilskrives CSA, være det beregnede lageret per arealenhet etter 20 år, 

eller når avlingen er moden, avhengig av hva som er tidligst, 

P = avlingens produktivitet (målt som biodrivstoffets energiinnhold per arealenhet per år), og 

eB = bonus på 29 gCO2eq/MJ biodrivstoff dersom biomassen hentes ut fra utbedret forringet mark på de 

vilkårene som er fastsatt i nr. 8. 

8. Bonusen på 29 gCO2eq/MJ skal tildeles dersom det kan dokumenteres at marken: 

a) ikke ble brukt til landbruksformål eller noen annen virksomhet i januar 2008, og 

b) hører inn under én av følgende kategorier: 

i) kraftig forringet mark, herunder slik mark som tidligere ble brukt til landbruksformål, 

ii) sterkt forurenset mark. 

Bonusen på 29 gCO2eq/MJ skal gjelde for et tidsrom på inntil 10 år fra den datoen da omleggingen av marken 

til landbruksformål skjedde, forutsatt at det sikres en regelmessig økning av karbonlagrene og en betydelig 

reduksjon av erosjon for mark som hører inn under i), og at jordforurensningen for mark som hører inn 

under ii), blir redusert. 

9. Kategoriene nevnt i nr. 8 bokstav b) defineres slik: 

a) «kraftig forringet mark» mark som i et betydelig tidsrom enten har hatt en betydelig saltopphopning eller 

har hatt et særlig lavt innhold av organisk materiale og vært sterkt erodert, 

b) «sterkt forurenset mark» mark som er uegnet til dyrking av næringsmidler og fôr på grunn av 

jordforurensning. 

Slik mark skal omfatte mark som har vært gjenstand for en kommisjonsbeslutning i samsvar med artikkel 7c 

nr. 4 fjerde ledd.  

  

(1) Kvotienten som framkommer ved å dele molekylvekten av CO2 (44,010 g/mol) med molekylvekten av karbon 

(12,011 g/mol), er lik 3,664. 
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10. Veiledningen som vedtas i henhold til nr. 10 i del C i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF, skal danne grunnlag 

for beregningen av karbonlagre i jord i forbindelse med dette direktiv. 

11.  Utslipp fra foredling, ep, skal omfatte utslipp fra selve foredlingen, fra avfall og lekkasjer, og fra 

produksjonen av kjemikalier eller produkter brukt ved foredling. 

Ved innregning av forbruket av elektrisitet som ikke er produsert i drivstoffproduksjonsanlegget, forutsettes 

intensiteten i klimagassutslippet ved produksjon og distribusjon av denne elektrisiteten å være lik 

gjennomsnittlig utslippsintensitet ved produksjon og distribusjon av elektrisitet i en definert region. Som 

unntak fra denne regelen kan produsenter bruke en gjennomsnittsverdi for et enkelt elektrisitetsverks 

produksjon av elektrisitet, dersom dette verket ikke er koplet til elektrisitetsnettet. 

12.  Utslipp fra transport og distribusjon, etd, skal omfatte utslipp fra transport og lagring av råstoff og 

halvfabrikater, og fra lagring og distribusjon av ferdige varer. Utslipp fra transport og distribusjon som skal 

medregnes under nr. 6, skal ikke omfattes av dette nummer. 

13.  Utslipp fra bruk av drivstoffet, eu, skal antas å være null for biodrivstoff. 

14.  Utslippsreduksjon fra fangst og geologisk lagring av karbon, eccs, som ikke allerede er medregnet i ep, skal 

begrenses til utslipp som er unngått gjennom fangst og lagring av CO2-utslipp som er direkte knyttet til 

utvinning, transport, foredling og distribusjon av drivstoff. 

15.  Utslippsreduksjon fra fangst og erstatning av karbon, eccr, skal begrenses til utslipp som unngås gjennom 

fangst av CO2 der karbonet kommer fra biomasse, og som brukes til å erstatte fossilt avledet CO2 som brukes 

i kommersielle produkter og tjenester. 

16.  Utslippsreduksjon fra overskuddselektrisitet fra kraftvarme, eee, skal medregnes i forhold til den 

overskuddselektrisiteten som produseres ved drivstoffproduksjonsanlegg som bruker kraftvarme, unntatt når 

drivstoffet som brukes til kraftvarmen, er et annet biprodukt enn rester fra landbruksvekster. Ved innregning 

av denne overskuddselektrisiteten forutsettes størrelsen på kraftvarmeanlegget å være det minste som er 

nødvendig for at kraftvarmeanlegget skal kunne levere den varmen som kreves for å produsere drivstoffet. 

Reduksjonen av klimagassutslipp som er knyttet til denne overskuddselektrisiteten, skal antas å være lik 

mengden klimagassutslipp som ville blitt sluppet ut når en lik mengde elektrisitet ble produsert i et 

kraftanlegg med samme drivstoff som i kraftvarmeanlegget. 

17.  Dersom en drivstoffproduksjonsprosess produserer en kombinasjon av det drivstoffet som utslippene 

beregnes for og ett eller flere produkter (samprodukter), skal klimagassutslippene deles mellom drivstoffet 

eller dets mellomprodukt og samproduktene sett i forhold til deres energiinnhold (bestemt ved den nedre 

brennverdien når det gjelder andre samprodukter enn elektrisitet). 

18.  Når det gjelder beregningen nevnt i nr. 17, skal utslippene som skal deles, være eec + el + de fraksjonene av ep, 

etd og eee som skjer fram til og med prosesstrinnet der et samprodukt blir produsert. Dersom en fordeling av 

samprodukter har skjedd ved et tidligere prosesstrinn i livssyklusen, skal fraksjonen av disse utslippene som i 

det siste av disse prosesstrinnene er knyttet til produksjonen av mellomproduktet, brukes til dette formål i 

stedet for de samlede utslippene. 

Alle samprodukter, herunder elektrisitet som ikke hører inn under virkeområdet i nr. 16, skal medregnes med 

hensyn til den beregningen, unntatt for rester fra landbruksvekster, herunder halm, bagasse, belger, 

maiskolber og nøtteskall. Samprodukter som har et negativt energiinnhold, skal anses å ha et energiinnhold på 

null når det gjelder beregningen. 

Avfall, rester fra landbruksvekster, herunder halm, bagasse, belger, maiskolber og nøtteskall, samt rester fra 

foredling, herunder råglyserin (glyserin som ikke er raffinert), skal anses å ha klimagassutslipp på null i de 

prosessene i deres livssyklus som skjer før innsamlingen av disse materialene. 

Når det gjelder drivstoff produsert i raffinerier, skal raffineriet brukes som den enheten som legges til grunn 

for beregningen nevnt i nr. 17. 

19.  Med hensyn til beregningen nevnt i nr. 4, når det gjelder biodrivstoff, skal fossilt brensel som det 

sammenlignes med, EF, være det siste tilgjengelige faktiske gjennomsnittsutslippet fra den fossile delen av 

bensin og diesel som er brukt i Fellesskapet, som rapportert i henhold til dette direktiv. Dersom ingen slike 

data foreligger, skal verdien som brukes, være 83,8 gCO2eq/MJ. 
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D. Disaggregerte standardverdier for biodrivstoff 

Disag gr eg er t e  s t an d a rd ve rd i e r  f or  d yrk in g :  «e e c » s om d ef i n er t  i  d e l  C  i  d e t t e  v ed l eg g  

Produksjonsprosess for biodrivstoff 

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Etanol fra sukkerbete 12 12 

Etanol fra hvete 23 23 

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet 20 20 

Etanol fra sukkerrør 14 14 

Andelen fra fornybare kilder av ETBE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Andelen fra fornybare kilder av TAEE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Biodiesel fra rapsfrø 29 29 

Biodiesel fra solsikke 18 18 

Biodiesel fra soyabønner 19 19 

Biodiesel fra palmeolje 14 14 

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk(*) avfallsolje 0 0 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø 30 30 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke 18 18 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje 15 15 

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø 30 30 

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert 

naturgass 

0 0 

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass 0 0 

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass 0 0 

(*) Omfatter ikke animalsk olje produsert av animalske biprodukter klassifisert som kategori 3-materiale i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1774/2002. 

Disag gr eg er t e  s t an d a rd v e rd i e r  f or  fo r ed l i n g  (h e ru n d er  o v e rsk u d d se lek t r i s i t e t )  «e p  –  e e e »  

som d ef in er t  i  d e l  C  i  d e t t e  v ed l eg g  

Produksjonsprosess for biodrivstoff 

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Etanol fra sukkerbete 19 26 

Etanol fra hvete (prosessdrivstoff ikke angitt) 32 45 

Etanol fra hvete (lignitt som prosessdrivstoff i 

kraftvarmeanlegg) 

32 45 

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i 

konvensjonell kjel) 

21 30 

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i 

kraftvarmeanlegg) 

14 19 

Etanol fra hvete (halm som prosessdrivstoff i 

kraftvarmeanlegg) 

1 1 

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet (naturgass som 

prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg) 

15 21 

Etanol fra sukkerrør 1 1 
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Produksjonsprosess for biodrivstoff 

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Andelen fra fornybare kilder av ETBE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Andelen fra fornybare kilder av TAEE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Biodiesel fra rapsfrø 16 22 

Biodiesel fra solsikke 16 22 

Biodiesel fra soyabønner 18 26 

Biodiesel fra palmeolje (prosess ikke angitt) 35 49 

Biodiesel fra palmeolje (prosess med metanfangst ved 

oljemølle) 

13 18 

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk avfallsolje 9 13 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø 10 13 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke 10 13 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 

ikke angitt) 

30 42 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 

med metanfangst ved oljemølle) 

7 9 

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø 4 5 

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert 

naturgass 

14 20 

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass 8 11 

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass 8 11 

Di sag gr eg er t e  s t an d a rd v erd i e r  f or  t r an sp o r t  o g  d i s t r i b u s jo n :  «e t d » s om d e f in e r t  i  d e l  C  i  

d e t t e  v ed l eg g  

Produksjonsprosess for biodrivstoff 

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Etanol fra sukkerbete 2 2 

Etanol fra hvete 2 2 

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet 2 2 

Etanol fra sukkerrør 9 9 

Andelen fra fornybare kilder av ETBE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Andelen fra fornybare kilder av TAEE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Biodiesel fra rapsfrø 1 1 

Biodiesel fra solsikke 1 1 

Biodiesel fra soyabønner 13 13 

Biodiesel fra palmeolje 5 5 

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk avfallsolje 1 1 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø 1 1 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke 1 1 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje 5 5 

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø 1 1 

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert 

naturgass 

3 3 

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass 5 5 

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass 4 4 
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I  a l t  fo r  d yrk in g ,  f or ed l i n g ,  t r an sp or t  og  d i s t r i b u s jon  

Produksjonsprosess for biodrivstoff 

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Etanol fra sukkerbete 33 40 

Etanol fra hvete (prosessdrivstoff ikke angitt) 57 70 

Etanol fra hvete (lignitt som prosessdrivstoff i 

kraftvarmeanlegg) 

57 70 

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i 

konvensjonell kjel) 

46 55 

Etanol fra hvete (naturgass som prosessdrivstoff i 

kraftvarmeanlegg) 

39 44 

Etanol fra hvete (halm som prosessdrivstoff i 

kraftvarmeanlegg) 

26 26 

Etanol fra mais, produsert i Fellesskapet (naturgass som 

prosessdrivstoff i kraftvarmeanlegg) 

37 43 

Etanol fra sukkerrør 24 24 

Andelen fra fornybare kilder av ETBE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Andelen fra fornybare kilder av TAEE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Biodiesel fra rapsfrø 46 52 

Biodiesel fra solsikke 35 41 

Biodiesel fra soyabønner 50 58 

Biodiesel fra palmeolje (prosess ikke angitt) 54 68 

Biodiesel fra palmeolje (prosess med metanfangst ved 

oljemølle) 

32 37 

Biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk avfallsolje 10 14 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra rapsfrø 41 44 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra solsikke 29 32 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 

ikke angitt) 

50 62 

Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje fra palmeolje (prosess 

med metanfangst ved oljemølle) 

27 29 

Ren vegetabilsk olje fra rapsfrø 35 36 

Biogass fra organisk kommunalt avfall som komprimert 

naturgass 

17 23 

Biogass fra bløtgjødsel som komprimert naturgass 13 16 

Biogass fra fast gjødsel som komprimert naturgass 12 15 

E. Beregnede disaggregerte standardverdier for framtidig biodrivstoff som i januar 2008 ikke var tilgjengelig 

på markedet eller fantes på markedet bare i ubetydelige mengder 

Disag gr eg er t e  s t an d a rd ve rd i e r  f or  d yrk in g :  «e e c » s om d ef i n er t  i  d e l  C  i  d e t t e  v ed l eg g  

Produksjonsprosess for biodrivstoff 

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Etanol fra hvetehalm 3 3 

Etanol fra treavfall 1 1 

Etanol fra dyrket skog 6 6 

Fischer-Tropsch-diesel fra treavfall 1 1 

Fischer-Tropsch-diesel fra dyrket skog 4 4 

DME fra treavfall 1 1 

DME fra dyrket skog 5 5 

Metanol fra treavfall 1 1 

Metanol fra dyrket skog 5 5 

Andelen fra fornybare kilder av MTBE Lik den produksjonsprosessen for metanol som er 

brukt 
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Disag gr eg er t e  v e rd i e r  fo r  fo red l i n g  (h eru n d e r  ov e rsk u d d se l ek t r i s i t e t ) :  «e p  –  e e e » so m  

d ef in er t  i  d e l  C  i  d e t t e  v ed l egg  

Produksjonsprosess for biodrivstoff 

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Etanol fra hvetehalm 5 7 

Etanol fra skog 12 17 

Fischer-Tropsch-diesel fra skog 0 0 

DME fra skog 0 0 

Metanol fra skog 0 0 

Andelen fra fornybare kilder av MTBE Lik den produksjonsprosessen for etanol som er 

brukt 

Di sag gr eg er t e  v erd i er  f or  t r an sp or t  o g  d i s t r i b u s jon :  «e t d » s om d ef in er t  i  d e l  C  i  d e t t e  

v ed l egg  

Produksjonsprosess for biodrivstoff 

Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Etanol fra hvetehalm 2 2 

Etanol fra treavfall 4 4 

Etanol fra dyrket skog 2 2 

Fischer-Tropsch-diesel fra treavfall 3 3 

Fischer-Tropsch-diesel fra dyrket skog 2 2 

DME fra treavfall 4 4 

DME fra dyrket skog 2 2 

Metanol fra treavfall 4 4 

Metanol fra dyrket skog 2 2 

Andelen fra fornybare kilder av MTBE Lik den produksjonsprosessen for metanol som er 

brukt 

I  a l t  fo r  d yrk in g ,  f or ed l i n g ,  t r an sp or t  og  d i s t r i b u s jon  

Produksjonsprosess for biodrivstoff Typiske verdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Standardverdier for 

klimagassutslipp 

(gCO2eq/MJ) 

Etanol fra hvetehalm 11 13 

Etanol fra treavfall 17 22 

Etanol fra dyrket skog 20 25 

Fischer-Tropsch-diesel fra treavfall 4 4 

Fischer-Tropsch-diesel fra dyrket skog 6 6 

DME fra treavfall 5 5 

DME fra dyrket skog 7 7 

Metanol fra treavfall 5 5 

Metanol fra dyrket skog 7 7 

Andelen fra fornybare kilder av MTBE Lik den produksjonsprosessen for metanol som er 

brukt 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/516 

av 26. mars 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 874/2004 om fastsetjing av allmenne retningslinjer for 

gjennomføringa av og verkemåten til toppnivådomenet .eu, og om prinsippa for registrering(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 733/2002 av 22. april 2002 om innføring av toppnivådomenet 

.eu(1), særleg artikkel 5 nr. 1, 

etter å ha rådspurt registereininga i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 733/2002 og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Innføringa av internasjonaliserte domenenamn (IDN) har skapt ein risiko for at domenenamn som er registrerte med 

ulike skriftsystem, kan verte forveksla visuelt. Dette kan særleg skuldast den visuelle likskapen mellom dei teikna som 

namnet er samansett av (til dømes mellom liten «п» i det kyrilliske alfabetet og liten «n» i det latinske alfabetet). For å 

avgrense denne risikoen så mykje som råd bør registereininga gjennomføre tekniske kontrollar, som i visse høve kan 

føre til at slike internasjonaliserte domenenamn ikkje vert godtekne for registrering. Slike tekniske kontrollar bør 

oppfylle internasjonale standardar og kan, tid om anna, verte ajourførte. 

2) For å utvide kontrollar som er retta mot tryggleik og misbruk i samband med .eu-domenenamn, bør den kontrollen som 

registereininga gjer av om søknadene om registrering er gyldige, finne stad før og ikkje berre etter registreringa. 

Kontrollen bør utførast på initiativ frå registereininga eller som følgje av ein tvist om registreringa av det aktuelle 

domenenamnet. 

3) Den noverande registereininga for toppnivådomenet (TLD – Top Level Domain) .eu har meldt frå til Kommisjonen om 

at domenenamna «eurethix.eu», «eurethics.eu» og «euthics.eu» som vart reserverte av registereininga i medhald av 

artikkel 17 i kommisjonsforordning (EF) nr. 874/2004(2), aldri vil verte nytta og difor bør strykast frå den førnemnde 

artikkelen og frigjevast når den endra forordninga vert kunngjord. 

4) Då internasjonaliserte domenenamn vart lanserte under .eu., vart det ikkje gjort framlegg om bruk av spesialteikn, 

medrekna ß (tysk dobbel-s) og ς (sluttforma av gresk sigma). Ettersom IDNA2008-protokollen gjer det mogleg å nytte 

desse teikna, vert det rekna som tenleg å tilby dei for å støtte dei offisielle unionsspråka. Vedlegget er vorte ajourført 

etter samråd med EU-medlemsstatane, kandidatstatane og EØS-medlemsstatane med sikte på å innarbeide domenenamn 

som inneheld desse nye teikna. 

5) Kroatia vart medlem av Den europeiske unionen 1. juli 2013. Kroatia bør difor få høve til å registrere dei domenenamna 

som er reserverte for Kroatia i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 874/2004 og seinare endringar av 

forordninga. 

6) Innlemminga av .eu-forordningar i avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet gjer det mogleg for 

føretak som har forretningskontoret sitt, hovudadministrasjonen sin eller hovudforretningsstaden sin på Island, i Noreg 

eller i Liechtenstein, og for organisasjonar som er etablerte i desse statane og personar som er busette der, å registrere 

namn under toppnivådomenet .eu. 

7) Den lista over namn som kan reserverast av høvesvis Island, Liechtenstein og Noreg, som til no har vore oppført i nr. 2 i 

vedlegget, bør flyttast til nr. 1 i vedlegget.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 27.3.2015, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 271/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjons-

samfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 59. 

(1) TEF L 113 av 30.4.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 874/2004 av 28. april 2004 om fastsetjing av allmenne retningslinjer for gjennomføringa av og verkemåten 

til toppnivådomenet .eu, og om prinsippa for registrering (TEU L 162 av 30.4.2004, s. 40). 

2021/EØS/17/69 
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8) Kandidatstatane Den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia, Montenegro og Serbia skal reservere allment 

godkjende namn som gjeld geografiske og/eller geopolitiske omgrep som har innverknad på den politiske eller 

territoriale organiseringa deira, slik at dei kan registrerast på eit seinare tidspunkt. 

9) For å sikre den rettslege klarleiken med omsyn til rettane til medlemsstatane og dei framtidige medlemsstatane, bør 

listene i vedlegget til forordning (EF) nr. 874/2004 (med tidlegare endringar) ajourførast for å ta tilbørleg omsyn til 

namn som inneheld teikn som tidlegare ikkje kunne nyttast, namn som kan reserverast, og namn som kan registrerast. 

10) Forordning (EF) nr. 874/2004 bør difor endrast. 

11) EURid, registereininga for toppnivådomenet .eu, er rådspurt om dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, i 

samsvar med forordning (EF) nr. 733/2002. 

12) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå kommunikasjonsutvalet(1) — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 874/2004 vert det gjort følgjande endringar: 

1) I artikkel 3 skal tredje leddet lyde: 

 «Eventuelle kontrollar av om søknadene om registrering er gyldige, skal utførast av registereininga før registreringa på 

registereininga sitt initiativ, eller etter registreringa på registereininga sitt initiativ eller som følgje av ein tvist om 

registreringa av det aktuelle domenenamnet.» 

2) Ny artikkel 6a skal lyde: 

«Artikkel 6a 

Ytterlegare kontroll av teikn 

1. Registereininga skal setje i verk tekniske tiltak som så langt råd er, skal minske risikoen for ei visuell forveksling som 

følgje av at det vert nytta teikn frå alle dei offisielle språka som det vert vist til i artikkel 6 nr. 4. Desse tekniske tiltaka skal 

vere ein del av kontrollen av om søknadene om registrering er gyldige, og kan føre til at domenenamnet som det vert søkt 

om, ikkje vert godteke for registrering. 

2. Dei tekniske tiltaka som er nemnde i nr. 1, skal fastsetjast av registereininga og skal vere rimelege, oversiktlege og 

ikkje innebere skilnadshandsaming. 

3. Dei tekniske tiltaka som er nemnde i nr. 1 (medrekna alle eventuelle endringar), skal stillast til rådvelde for ålmenta 

på ein lett tilgjengeleg måte og tek til å gjelde den dagen dei vert offentleggjorde. 

4. Før gjennomføringa av dei tekniske tiltaka som er nemnde i nr. 1, eller før desse eventuelt vert endra, skal 

registereininga ta omsyn til den beste internasjonale praksisen, rådspørje bransjen og innhente godkjenning frå 

Kommisjonen.» 

3) I artikkel 17 skal andre leddet lyde: 

 «eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu». 

4) Vedlegget vert bytt ut med teksta i vedlegget til denne forordninga. 

  

(1) TEF L 108 av 24.4.2002, s. 33. 
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Artikkel 2 

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 26. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

1. Liste over namn for kvar stat og over statane som kan registrere dei: 

AUSTERRIKE 

1. österreich 

2. oesterreich 

3. republik-österreich 

4. republik-oesterreich 

5. afstria 

6. dimokratia-afstria 

7. østrig 

8. republikken-østrig 

9. oestrig 

10. austria 

11. republic-austria 

12. república-austria 

13. autriche 

14. république-autriche 

15. oostenrijk 

16. republiek-oostenrijk 

17. república-austria 

18. itävalta 

19. itävallan-tasavalta 

20. itaevalta 

21. österrike 

22. oesterrike 

23. republik-österrike 

24. rakousko 

25. republika-rakousko 

26. repubblica-austria 

27. austrija 

28. republika-austrija 

29. respublika-austrija 

30. ausztria 

31. Osztrák-Köztársaság 

32. Republika-Austriacka 

33. rakúsko 

34. republika-rakúsko 

35. avstrija 

36. republika-avstrija 

37. awstrija 

38. republika-awstrija 

39. republikösterreich 

40. republikoesterreich 

41. dimokratiaafstria 

42. republikkenøstrig 

43. republicaustria 

44. repúblicaaustria 

45. républiqueautriche 

46. repubblicaaustria 

47. republiekoostenrijk 

48. repúblicaaustria 

49. tasavaltaitävalta 

50. republikösterrike 

51. republikarakousko 

52. republikaaustrija 

53. respublikaaustrija 

54. OsztrákKöztársaság 

55. RepublikaAustriacka 

56. republikarakúsko 

57. republikaavstrija 

58. republikaawstrija 

59. aostria 

60. vabariik-aostria 

61. vabariikaostria 

62. δημοκρατία-της-αυστρίας 

63. δημοκρατίατηςαυστρίας 

64. αυστρίας 

65. pепубликаaвстрия 

66. pепублика-aвстрия 

67. aвстрия 
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BELGIA 

1. belgie 

2. belgië 

3. belgique 

4. belgien 

5. belgium 

6. bélgica 

7. belgica 

8. belgio 

9. belgia 

10. belgija 

11. vlaanderen 

12. wallonie 

13. wallonië 

14. brussel 

15. vlaamse-gemeenschap 

16. franse-gemeenschap 

17. duitstalige-gemeenschap 

18. vlaams-gewest 

19. waals-gewest 

20. brussels-hoofdstedelijk-gewest 

21. flandre 

22. bruxelles 

23. communauté-flamande 

24. communaute-flamande 

25. communauté-française 

26. communaute-francaise 

27. communaute-germanophone 

28. communauté-germanophone 

29. région-flamande 

30. region-flamande 

31. région-wallonne 

32. region-wallonne 

33. région-de-bruxelles-capitale 

34. region-de-bruxelles-capitale 

35. flandern 

36. wallonien 

37. bruessel 

38. brüssel 

39. flaemische-gemeinschaft 

40. flämische-gemeinschaft 

41. franzoesische-gemeinschaft 

42. französische-gemeinschaft 

43. deutschsprachige-gemeinschaft 

44. flaemische-region 

45. flämische-region 

46. wallonische-region 

47. region-bruessel-hauptstadt 

48. region-brüssel-hauptstadt 

49. flanders 

50. wallonia 

51. brussels 

52. flemish-community 

53. french-community 

54. german-speaking-community 

55. flemish-region 

56. walloon-region 

57. brussels-capital-region 

58. flandes 

59. valonia 

60. bruselas 

61. comunidad-flamenca 

62. comunidad-francesa 

63. comunidad-germanófona 

64. comunidad-germanofona 

65. region-flamenca 

66. región-flamenca 

67. region-valona 

68. región-valona 

69. region-de-bruselas-capital 

70. región-de-bruselas-capital 

71. fiandre 

72. vallonia 

73. communita-fiamminga 

74. communità-fiamminga 

75. communita-francese 

76. communità-francese 

77. communita-di-lingua-tedesca 

78. communità-di-lingua-tedesca  
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79. regione-fiamminga 

80. regione-vallona 

81. regione-di-bruxelles-capitale 

82. flandres 

83. bruxelas 

84. comunidade-flamenga 

85. comunidade-francofona 

86. comunidade-germanofona 

87. regiao-flamenga 

88. região-flamenga 

89. regiao-vala 

90. região-vala 

91. regiao-de-bruxelas-capital 

92. região-de-bruxelas-capital 

93. vallonien 

94. bryssel 

95. flamlaendskt-spraakomraade 

96. fransktalande-spraakomraade 

97. tysktalande-spraakomraade 

98. flamlaendska-regionen 

99. vallonska-regionen 

100. bryssel-huvustad 

101. det-flamske-sprogsamfund 

102. det-franske-sprogsamfund 

103. det-tysktalende-sprogsamfund 

104. den-flamske-region 

105. den-vallonske-region 

106. regionen-bruxelles-hovedstadsomraadet 

107. flanderi 

108. flaaminkielinen-yhteiso 

109. ranskankielinen-yhteiso 

110. saksankielinen-yhteiso 

111. flanderin-alue 

112. vallonian-alue 

113. brysselin-alue 

114. flandry 

115. valonsko 

116. brusel 

117. vlamske-spolecenstvi 

118. francouzske-spolecenstvi 

119. germanofonni-spolecenstvi 

120. vlamsky-region 

121. valonsky-region 

122. region-brusel 

123. flandrija 

124. valonija 

125. bruselj 

126. flamska-skupnost 

127. frankofonska-skupnost 

128. germanofonska-skupnost 

129. flamska-regija 

130. valonska-regija 

131. regija-bruselj 

BULGARIA 

1. българия 

2. bulgaria 

3. bulharsko 

4. bulgarien 

5. bulgaaria 

6. βουλγαρία 

7. bulgarie 

8. bulgarija 

9. bulgarije 

10. bolgarija 

11. republicofbulgaria 

12. the-republic-of-bulgaria 

13. the_republic_of_bulgaria 

14. republic-of-bulgaria 

15. republic_of_bulgaria 

16. republicbulgaria 

17. republic-bulgaria 

18. republic_bulgaria 

19. repubblicadibulgaria 

20. repubblica-di-bulgaria 

21. repubblica_di_bulgaria 
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22. repubblicabulgaria 

23. repubblica-bulgaria 

24. repubblica_bulgaria 

25. republikbulgarien 

26. republik-bulgarien 

27. republik_bulgarien 

28. bulgaariavabariik 

29. bulgaaria-vabariik 

30. bulgaaria_vabariik 

31. δημοκρατιατησβουλγαριας 

32. δημοκρατια-της-βουλγαριας 

33. δημοκρατια_της_βουλγαριας 

34. republiekbulgarije 

35. republiek-bulgarije 

36. republiek_bulgarije 

37. republikabolgarija 

38. republika-bolgarija 

39. republika_bolgarija 

40. republikabulgaria 

41. republika-bulgaria 

42. republika_bulgaria 

43. bulharskarepublica 

44. bulharska-republica 

45. bulharska_republica 

46. republiquebulgarie 

47. republique-bulgarie 

48. republique_bulgarie 

49. republicabulgarija 

50. republica-bulgārija 

51. republica_bulgārija 

52. repúblikabulgária 

53. repúblika-bulgária 

54. repúblika_bulgária 

55. repúblicabulgaria 

56. república-bulgaria 

57. república_bulgaria 

58. bulgarja 

59. bălgarija 

60. bulgariantasavalta 

61. bulgarian-tasavalta 

62. bulgarian_tasavalta 

63. republikenbulgarien 

64. republiken-bulgarien 

65. republiken_bulgarien 

66. repulicabulgaria 

67. repulica-bulgaria 

68. repulica_bulgaria 

69. köztársaságbulgária 

70. köztársaság-bulgária 

71. köztársaság_bulgária 

72. aврен 

73. aйтос 

74. aксаково 

75. aлфатар 

76. aнтон 

77. aприлци 

78. aсеновград 

79. албена 

80. антоново 

81. арбанаси 

82. ардино 

83. балчик 

84. баните 

85. банкя 

86. банско 

87. батак 

88. белене 

89. белица 

90. белово 

91. белоградчик 

92. белослав 

93. берковица 

94. благоевград 

95. бобовдол 

96. бобошево 

97. боженци 

98. божурище 

99. бойница 

100. бойчиновци 
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101. болярово 

102. борино 

103. борован 

104. боровец 

105. борово 

106. ботевград 

107. бояна 

108. братядаскалови 

109. брацигово 

110. брегово 

111. брезник 

112. брезово 

113. брусарци 

114. бургас 

115. бяла 

116. бяласлатина 

117. варна 

118. великипреслав 

119. великотърново 

120. велинград 

121. венец 

122. ветово 

123. ветрино 

124. видин 

125. враца 

126. вълчедръм 

127. вълчидол 

128. върбица 

129. вършец 

130. габрово 

131. генералтошево 

132. георгидамяново 

133. главиница 

134. годеч 

135. горнабаня 

136. горнамалина 

137. горнаоряховица 

138. гоцеделчев 

139. грамада 

140. гулянци 

141. гурково 

142. гълъбово 

143. гърмен 

144. двемогили 

145. девин 

146. ямбол 

147. девня 

148. джебел 

149. димитровград 

150. димово 

151. добринище 

152. добрич 

153. добричселска 

154. долнабаня 

155. долнамитрополия 

156. долнидъбник 

157. долничифлик 

158. доспат 

159. драгоман 

160. дряново 

161. дулово 

162. дупница 

163. дългопол 

164. елена 

165. елинпелин 

166. елхово 

167. етрополе 

168. етъра 

169. завет 

170. земен 

171. златарица 

172. златица 

173. златнипясъци 

174. златоград 

175. ивайловград 

176. иваново 

177. искър 

178. исперих 

179. ихтиман 

180. каварна 
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181. казанлък 

182. кайнарджа 

183. калояново 

184. камено 

185. каолиново 

186. карлово 

187. карнобат 

188. каспичан 

189. кирково 

190. кнежа 

191. ковачевци 

192. козлодуй 

193. копривщица 

194. костенец 

195. костинброд 

196. котел 

197. кочериново 

198. кресна 

199. криводол 

200. кричим 

201. крумовград 

202. крушари 

203. кубрат 

204. куклен 

205. кула 

206. кърджали 

207. кюстендил 

208. левски 

209. лесичово 

210. летница 

211. ловеч 

212. лозница 

213. лом 

214. луковит 

215. лъки 

216. любимец 

217. лясковец 

218. мадан 

219. мадара 

220. маджарово 

221. макреш 

222. малкотърново 

223. марица 

224. медковец 

225. мездра 

226. мелник 

227. мизия 

228. минералнибани 

229. мирково 

230. момчилград 

231. монтана 

232. мъглиж 

233. нареченскибани 

234. невестино 

235. неделино 

236. несебър 

237. николаево 

238. николакозлево 

239. никопол 

240. новазагора 

241. новипазар 

242. новосело 

243. огняново 

244. омуртаг 

245. опака 

246. опан 

247. оряхово 

248. павелбаня 

249. павликени 

250. пазарджик 

251. пампорово 

252. панагюрище 

253. перник 

254. перущица 

255. петрич 

256. пещера 

257. пирдоп 

258. плевен 

259. пловдив 

260. полскитръмбеш 

261. поморие 

262. попово 
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263. пордим 

264. правец 

265. приморско 

266. провадия 

267. първомай 

268. раднево 

269. радомир 

270. разград 

271. разлог 

272. ракитово 

273. раковски 

274. рила 

275. родопи 

276. роман 

277. рудозем 

278. руен 

279. ружинци 

280. русе 

281. садово 

282. самоков 

283. самуил 

284. сандански 

285. сапаревабаня 

286. сатовча 

287. светивлас 

288. свиленград 

289. свищов 

290. своге 

291. свещари 

292. севлиево 

293. септември 

294. силистра 

295. симеоновград 

296. симитли 

297. ситово 

298. сливен 

299. сливница 

300. сливополе 

301. слънчевбряг 

302. смолян 

303. смядово 

304. созопол 

305. сопот 

306. средец 

307. стамболийски 

308. стамболово 

309. старазагора 

310. столична 

311. стражица 

312. стралджа 

313. стрелча 

314. струмяни 

315. суворово 

316. сунгурларе 

317. сухиндол 

318. съединение 

319. твърдица 

320. тервел 

321. тетевен 

322. тополовград 

323. трекляно 

324. троян 

325. трън 

326. трявна 

327. тунджа 

328. тутракан 

329. търговище 

330. угърчин 

331. хаджидимово 

332. хайредин 

333. харманли 

334. хасково 

335. хисаря 

336. якоруда 

337. хитрино 

338. царево 

339. царкалоян 

340. ценово 

341. чавдар 
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342. челопеч 

343. чепеларе 

344. червенбряг 

345. черноочене 

346. чипровци 

347. чирпан 

348. чупрене 

349. шабла 

350. широкалъка 

351. шумен 

352. ябланица 

353. якимово 

KYPROS 

1. суреrn 

2. cyprus 

3. cyprus 

4. kypros 

5. chypre 

6. Zypern 

7. κυπρος 

8. cipro 

9. chipre 

10. chipre 

11. суреrn 

12. anchipír 

13. kypr 

14. küpros 

15. ciprus 

16. kipras 

17. kipra 

18. ćipru 

19. cypr 

20. čiper 

21. cyprus 

22. kibris 

23. republikkencypern 

24. republiekcyprus 

25. republicofcyprus 

26. kyproksentasavalta 

27. republiquedechypre 

28. republikzypern 

29. κυπριακηδημοκρατια 

30. repubblicadicipro 

31. republicadechipre 

32. republicadechipre 

33. cypernsrepublik 

34. poblachtnacipíre 

35. kyperskarepublika 

36. küprosevabariik 

37. ciprusiköztàrsasàg 

38. kiprorespublika 

39. kiprasrepublika 

40. republikata’ćipru 

41. republikacypryjska 

42. republikaciper 

43. cyperskarepublika 

44. kibriscumhuriyeti 

45. ağirdağ 

46. ağridaki 

47. aș elya 

48. aș eritu 

49. aș ș a 

50. aybifan-dağ 

51. ayinikola-lefkoș a-solya 

52. ayirini-lefkoș a 

53. aykuruș -girne 

54. aymarina-ș illura 

55. aynikola-mağusa 

56. aytotoro-mağusa 

57. ayvarvara-lefkoș a 

58. ayvavaçinya 

59. ayyanni-lefkoș a-malunda 

60. ayyorgi-lefkoș a-solya 

61. ayyorgi-mağusa-spathariko 

62. baf-kazası 

63. çatoz 
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64. elya-girne 

65. engomi-lefkoș a 

66. engomi-mağusa 

67. eurokıbrıs 

68. euro-kıbns 

69. geçitkale 

70. girne-kazası 

71. göneyli 

72. goș ș i 

73. kalavaç 

74. kaloğreya 

75. kalohoryo-dağ 

76. kalohoryo-lefkoș a-solya 

77. karpaș a 

78. koççina 

79. koççinotrimitya 

80. kömürcü 

81. kördemen 

82. korneç 

83. kukla-mağusa 

84. kutsoventi 

85. laçça 

86. larnaka-kazası 

87. lefkoș a 

88. lefkoș a-kazası 

89. lemesos-kazası 

90. lemesosș arapköyleri 

91. lemesos-ș arapköyleri 

92. leymosun-kazası 

93. livadya-lefkoș a 

94. livadya-mağusa 

95. mağusa 

96. mağusa-kazası 

97. mandres-lefkoș a 

98. mandres-mağusta 

99. meluș a 

100. milya-baf 

101. monağri 

102. monağrulli 

103. mormenekș e 

104. neyohoryo-lefkoș a 

105. ortaköy 

106. palehor-dağ 

107. panağra 

108. parekliș a 

109. patriç 

110. peristerona-lefkoș a 

111. peristerona-mağusa 

112. pirga-mağusa 

113. prastyo-lefkoș a 

114. prastyo-mağusa 

115. ș ehirselağaçlandırma 

116. ș illura 

117. sotira-mağusa 

118. süsköy 

119. trahoni-lefkoș a 

120. traș ipeyula 

121. tremeș e 

122. truș a 

123. variș a 

124. vavaçinya 

125. vreçça 

126. vroyiș a 

127. yenağra 

128. yeniceköy 

129. yeroș ibu 

130. αβδελλερό 

131. αγγαστίνα 

132. αγγλισίδες 

133. αγγολέμι 

134. αγιά 

135. αγία-άννα 

136. αγία-βαρβάρα-λευκωσίας 

137. αγία-βαρβάρα-πάφου 

138. αγία-ειρήνη-κερύνειας 

139. αγία-ειρήνη-λευκωσίας 

140. αγία-μαρίνα-κελοκεδάρων 

141. αγία-μαρίνα-ξυλιάτου 

142. αγία-μαρίνα-σκυλλούρας 

143. αγία-μαρίνα-χρυσοχούς 
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144. αγία-μαρινούδα 

145. αγία-νάπα 

146. αγία-τριάς 

147. άγιο-ανδρονικούδι 

148. άγιο-γεωργούδι 

149. άγιοι-βαβατσινιάς 

150. άγιοι-ηλιόφωτοι 

151. άγιοι-τριμιθιάς 

152. άγιος-αθανάσιος 

153. άγιος-αμβρόσιος-κερύνειας 

154. άγιος-αμβρόσιος-λεμεσού 

155. άγιος-ανδρόνικος-καρπασίας 

156. άγιος-ανδρόνικος-τρικώμου 

157. άγιος-βασίλειος 

158. άγιος-γεώργιος-αμμοχώστου 

159. άγιος-γεώργιος-καυκάλλου 

160. άγιος-γεώργιος-κερύνειας 

161. άγιος-γεώργιος-λεμεσού 

162. άγιος-γεώργιοςλευκωσίας-σολέας 

163. άγιος-γεώργιος-πάφου 

164. άγιος-δημητριανός 

165. άγιος-δημήτριος 

166. άγιος-δομέτιος 

167. άγιος-επίκτητος 

168. άγιος-επιφάνιος-ορεινής 

169. άγιος-επιφάνιος-σολέας 

170. άγιος-ερμόλαος 

171. άγιος-ευστάθιος 

172. άγιος-ηλίας 

173. άγιος-θεόδωρος-αμμοχώστου 

174. άγιος-θεόδωρος-λάρνακας 

175. άγιος-θεόδωρος-λεμεσού 

176. άγιος-θεόδωρος-σολέας 

177. άγιος-θεόδωρος-τιλλιρίας 

178. άγιος-θεράπων 

179. άγιος-θωμάς 

180. άγιος-ιάκωβος 

181. άγιος-ισίδωρος 

182. άγιος-ιωάννης-λεμεσού 

183. άγιος-ιωάννης-μαλούντας-λευκωσίας 

184. άγιος-ιωάννης-πάφου 

185. άγιος-ιωάννης-σελέμανη 

186. άγιος-κωνσταντίνος 

187. άγιος-μάμας 

188. άγιος-μερκούριος 

189. άγιος-νικόλαος-αμμοχώστου 

190. άγιος-νικόλαος-λευκωσίας-σολέας 

191. άγιος-νικόλαος-πάφου 

192. άγιος-παύλος 

193. άγιος-σέργιος 

194. άγιος-συμεών 

195. άγιος-σωζόμενος 

196. άγιος-τύχων 

197. άγιος-χαρίτων 

198. αγίρδα 

199. αγλαγγιά 

200. αγλαντζιά 

201. αγριδάκι 

202. αγρίδια 

203. αγροκηπιά 

204. αγρός 

205. αθηένου 

206. αθιένου 

207. αθρακός 

208. αιγιαλούσα 

209. ακάκι 

210. ακανθού 

211. ακαπνού 

212. ακουρσός 

213. ακρούντα 

214. ακρωτήρι 

215. αλαμινός 

216. αλάμπρα 

217. άλασσα 
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218. αλεθρικό 

219. αλέκτορα 

220. αλεύγα 

221. αληθινού 

222. αλόδα 

223. άλωνα 

224. αμαργέτη 

225. αμίαντος 

226. αμμαδιές 

227. αμμόχωστος 

228. αμμόχωστος 

229. αμπελικού 

230. αναβαργός 

231. ανάγεια 

232. αναδιού 

233. αναλιόντας 

234. αναρή 

235. αναρίτα 

236. αναφωτίδα 

237. ανδρολίκου 

238. ανώγυρα 

239. αξύλου 

240. απεσιά 

241. απλάντα 

242. απλίκι 

243. αραδίππου 

244. αρακαπάς 

245. αργάκα 

246. αργάκι 

247. άρδανα 

248. αρεδιού 

249. αρμενοχώρι 

250. αρμίνου 

251. άρμου 

252. αρναδί 

253. άρσος-λάρνακας 

254. άρσος-λεμεσού 

255. αρτέμι 

256. ασγάτα 

257. ασκάς 

258. άσκεια 

259. ασπρογιά 

260. άσσεια 

261. αστρομερίτης 

262. ασώματος-κερύνειας 

263. ασώματος-λεμεσού 

264. αυγολίδα 

265. αυγόρου 

266. αυδήμου 

267. αυλώνα 

268. αφαμης 

269. αφάμης 

270. αφάντεια-ορνίθι 

271. αχέλεια 

272. αχερίτου 

273. άχνα 

274. αψιού 

275. βαβατσινιά 

276. βάβλα 

277. βαβυλάς 

278. βαρίσεια 

279. βαρώσι 

280. βάσα-κελλακίου 

281. βάσα-κοιλανίου 

282. βασίλεια 

283. βασίλι 

284. βατιλή 

285. βίκλα 

286. βιτσάδα 

287. βκύπρος 

288. βοθύλακας 

289. βοκολίδα 

290. βορόκληνη 

291. βουνί 

292. βουνιπαναγιας 

293. βουνίπαναγιάς 

294. βουνιπαναγιας-αμπελιτης 

295. βουνιπαναγιάς-αμπελίτης 
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296. βουνό 

297. βρέτσια 

298. βυζακιά 

299. βώνη 

300. γαϊδουράς 

301. γαλάτα 

302. γαλαταριά 

303. γαλάτεια 

304. γαληνή 

305. γαληνόπορνη 

306. γαστριά 

307. γέναγρα 

308. γερακιές 

309. γεράνι 

310. γεράσα 

311. γέρι 

312. γερμασόγεια 

313. γεροβάσα 

314. γερόλακκος 

315. γεροσκήπου 

316. γιαλιά 

317. γιόλου 

318. γουδί 

319. γούρρη 

320. γούφες 

321. γύψου 

322. δάλι 

323. δαυλός 

324. δεκέλεια 

325. δελίκηπος 

326. δένεια 

327. δερύνεια 

328. δημοκρατίατηςκύπρου 

329. δημοκρατία-της-κύπρου 

330. διερώνα 

331. διόριος 

332. δράπεια 

333. δρομολαξιά 

334. δρούσεια 

335. δρύμου 

336. δύμες 

337. δύο-ποταμοί 

338. δωρά 

339. δωρός 

340. έγκωμη-αμμοχώστου 

341. έγκωμη-λευκωσίας 

342. ελεδιό 

343. ελιά-κερύνειας 

344. ελιά-λευκωσίας 

345. έμπα 

346. ενωμένηκυπριακήδημοκρατία 

347. ενωμένη-κυπριακή-δημοκρατία 

348. έξω-μετόχι 

349. επαρχία-αμμοχώστου 

350. επαρχία-κερύνειας 

351. επαρχία-λάρνακας 

352. επαρχία-λεμεσού 

353. επαρχία-λευκωσίας 

354. επαρχία-πάφου 

355. επισκοπειό 

356. επισκοπή-λεμεσού 

357. επισκοπή-πάφου 

358. επιχό 

359. επταγώνεια 

360. επτακώμη 

361. εργάτες 

362. ερήμη 

363. ευρέτου 

364. ευρύχου 

365. ζαχαριά 

366. ζύγι 

367. ζωοπηγή 

368. θελέτρα 

369. θέρμεια 

370. θρινιά 

371. ίνεια 

372. καζάφανι 

373. καζιβερά 
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374. κάθικας 

375. κακοπετριά 

376. καλαβασός 

377. καλιάνα 

378. καλλέπεια 

379. καλογραία 

380. καλοπαναγιώτης 

381. καλό-χωριό-καπούτη 

382. καλό-χωριό-λάρνακας 

383. καλό-χωριό-λεμεσού 

384. καλό-χωριό-λευκωσίας-σολέας 

385. καλό-χωριό-ορεινής 

386. καλοψίδα 

387. καλυβάκια 

388. καμινάρια 

389. καμπί 

390. καμπιά 

391. κάμπος 

392. καμπυλή 

393. κανλί 

394. καννάβια 

395. κανναβιού 

396. καντού 

397. καπέδες 

398. καπηλειό 

399. καραβάς 

400. καραβοστάσι 

401. καράκουμι 

402. καραμούλληδες 

403. κάρμι 

404. καρπάσεια 

405. καταλιόντας 

406. κατύδατα 

407. κάτω-ακουρδαλειά 

408. κάτω-αρόδες 

409. κάτω-δευτερά 

410. κάτω-δίκωμο 

411. κάτω-δρύς 

412. κάτω-ζώδεια 

413. κάτω-κιβίδες 

414. κατωκοπιά 

415. κάτω-κουτραφάς 

416. κάτω-λεύκαρα 

417. κάτω-μονή 

418. κάτω-μύλος 

419. κάτω-πλάτρες 

420. κάτω-πολεμίδια 

421. κάτω-πύργος 

422. κέδαρες 

423. κελλάκι 

424. κελλιά 

425. κελοκέδαρα 

426. κερύνεια 

427. κερύνεια 

428. κιάδος 

429. κιβισίλι 

430. κιδάσι 

431. κιόμουρτζου 

432. κιόνελι 

433. κιός 

434. κισσόνεργα 

435. κισσούσα 

436. κίτι 

437. κλαυδιά 

438. κλεπίνη 

439. κλήρου 

440. κλιματολογία 

441. κλωνάρι 

442. κνώδαρα 

443. κοιλάνεμος 

444. κοιλάνι 

445. κοίλη 

446. κοιλίνεια 

447. κόκκινα 

448. κοκκινοτριμιθιά 

449. κολόσσι 

450. κονιά 

451. κοντέα 

452. κοντεμένος 
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453. κοράκου 

454. κορμακίτης 

455. κορνοκήπος 

456. κόρνος 

457. κορόβεια 

458. κορφή 

459. κόση 

460. κοτσιάτης 

461. κουκά 

462. κούκλια-αμμοχώστου 

463. κούκλια-πάφου 

464. κούρδακα 

465. κουρού-μοναστήρι 

466. κουτσοβέντης 

467. κοφίνου 

468. κρασοχωρια 

469. κρασοχώρια 

470. κρασοχωριαλεμεσου 

471. κρασοχωρια-λεμεσου 

472. κρασοχώριαλεμεσού 

473. κρασοχώρια-λεμεσού 

474. κρηνί 

475. κρίδεια 

476. κρίτου-μαρόττου 

477. κρίτου-τέρα 

478. κυβέρνησητηςκύπρου 

479. κυβέρνηση-της-κύπρου 

480. κυθρέα 

481. κυνούσα 

482. κυπερούντα 

483. κυπριακήκυβέρνηση 

484. κυπριακή-κυβέρνηση 

485. κυπριακο 

486. κυπριακό 

487. κυπρος 

488. κύπρος 

489. κύπροςκυβέρνηση 

490. κύπρος-κυβέρνηση 

491. κυρά 

492. κώμα-του-γιαλού 

493. κώμη-κεπίρ 

494. λάγεια 

495. λαγουδερά 

496. λαζανιάς 

497. λακατάμεια 

498. λακκιά 

499. λάνεια 

500. λαονα 

501. λαόνα 

502. λαοναακαμα 

503. λαονα-ακαμα 

504. λαόναακάμα 

505. λαόνα-ακάμα 

506. λάπαθος 

507. λαπηθιού 

508. λάπηθος 

509. λάρνακα 

510. λάρνακας-λαπήθου 

511. λάσα 

512. λατσιά 

513. λεμεσός 

514. λεμίθου 

515. λέμπα 

516. λεμώνα 

517. λεονάρισσο 

518. λετύμβου 

519. λεύκα 

520. λευκόνοικο 

521. λευκωσία 

522. ληνού 

523. λιβάδι 

524. λιβάδια-αμμοχώστου 

525. λιβάδια-λάρνακας 

526. λιβάδια-λευκωσίας 

527. λιβερά 

528. λιμάνι-κερύνειας 

529. λιμνάτης 

530. λιμνιά 

531. λιμνίτης 
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532. λιοπέτρι 

533. λουβαράς 

534. λουκρούνου 

535. λουρουκίνα 

536. λουτρός 

537. λόφου 

538. λυθράγκωμη 

539. λυθροδόντας 

540. λύμπια 

541. λύση 

542. λυσός 

543. μαζωτός 

544. μαθιάτης 

545. μαθικολώνη 

546. μακούντα 

547. μακράσυκα 

548. μαλιά 

549. μαλούντα 

550. μάμμαρη 

551. μαμούνταλη 

552. μαμώνια 

553. μάνδρες-αμμοχώστου 

554. μάνδρες-λευκωσίας 

555. μανδριά-λεμεσού 

556. μανδριά-πάφου 

557. μαράθα 

558. μαραθόβουνος 

559. μαραθούντα 

560. μαργί 

561. μαργό 

562. μαρί 

563. μάρωνας 

564. μαρώνι 

565. μάσαρη 

566. μελάδεια 

567. μελάναργα 

568. μελάνδρα 

569. μελίνη 

570. μελούντα 

571. μελούσεια 

572. μενεού 

573. μένικο 

574. μενόγεια 

575. μέσα-γειτονιά 

576. μέσανα 

577. μέσα-χωριό 

578. μεσόγη 

579. μηλιά-αμμοχώστου 

580. μηλιά-πάφου 

581. μηλιού 

582. μιά-μηλιά 

583. μιτσερό 

584. μονάγρι 

585. μοναγρούλλι 

586. μονάργα 

587. μονή 

588. μονιάτης 

589. μόρα 

590. μόρφου 

591. μοσφιλωτή 

592. μότηδες 

593. μούσερε 

594. μουσουλίτα 

595. μουτουλλάς 

596. μουτταγίακα 

597. μπέικιοϊ 

598. μπέλαπαϊς 

599. μπογάζι 

600. μυλικούρι 

601. μύρτου 

602. νατά 

603. νέα-δήμματα 

604. νέο-χωριό-λευκωσίας 

605. νέο-χωριό-πάφου 

606. νέτα 

607. νήσου 

608. νικητάρι 

609. νικήτας 

610. νικόκλεια 

611. ξερόβουνος 
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612. ξερός 

613. ξυλιάτος 

614. ξυλοτύμβου 

615. ξυλοφάγου 

616. όβγορος 

617. οδού 

618. οίκος 

619. όμοδος 

620. ομόσπονδηκυπριακήδημοκρατία 

621. ομόσπονδη-κυπριακή-δημοκρατία 

622. ορά 

623. όργα 

624. ορμίδεια 

625. ορούντα 

626. ορτάκιοϊ 

627. παλαίκυθρο 

628. παλαιομέτοχο 

629. παλαιόμυλος 

630. παλαιόσοφος 

631. παλαιχώρι-μόρφου 

632. παλαιχώρι-ορεινής 

633. παλόδεια 

634. πάναγρα 

635. πάνω-ακουρδαλεια 

636. πάνω-αρόδες 

637. πάνω-αρχιμανδρίτα 

638. πάνω-δευτερά 

639. πάνω-δίκωμο 

640. πάνω-ζώδεια 

641. πάνω-κιβίδες 

642. πάνω-κουτραφάς 

643. πάνω-λεύκαρα 

644. πάνω-παναγιά 

645. πάνω-πλάτρες 

646. πάνω-πολεμίδια 

647. πάνω-πύργος 

648. παραλίμνι 

649. παραμάλι 

650. παραμύθα 

651. παρεκκλησιά 

652. πατρίκι 

653. πάφος 

654. πάφος 

655. πάχνα 

656. παχύαμμος 

657. πέγεια 

658. πεδουλάς 

659. πελαθούσα 

660. πελένδρι 

661. πεντάγεια 

662. πεντάκωμο 

663. πενταλιά 

664. πέρα 

665. πέρα-πεδί 

666. πέρα-χωριό 

667. πέργαμος 

668. περιβόλια-λάρνακας 

669. περιβόλια-τρικώμου 

670. περιστερώνα-αμμοχώστου 

671. περιστερώνα-λευκωσίας 

672. περιστερώνα-πάφου 

673. περιστερωνάρι 

674. πέτρα 

675. πέτρα-του-διγενή 

676. πετροφάνι 

677. πηγένια 

678. πηγή 

679. πιλέρι 

680. πισσούρι 

681. πιταργού 

682. πιτσιλια 

683. πιτσιλιά 

684. πλατάνι 

685. πλατανισσός 

686. πλατανιστάσα 

687. πλατανίστεια 

688. πολέμι 

689. πόλις-χρυσοχούς 

690. πολιτικό 

691. πολύστυπος 
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692. πομός 

693. ποτάμι 

694. ποταμιά 

695. ποταμιού 

696. ποταμίτισσα 

697. ποταμός-του-κάμπου 

698. πραιτώρι 

699. πραστιό-αμμοχώστου 

700. πραστιό-λεμεσού-αυδήμου 

701. πραστιό-λεμεσού-κελλακίου 

702. πραστιό-λευκωσίας 

703. πραστιό-πάφου 

704. πρόδρομος 

705. πρόεδροςτηςδημοκρατίας 

706. πρόεδρος-της-δημοκρατίας 

707. πρόεδροςτηςκυπριακήςδημοκρατίας 

708. πρόεδρος-της-κυπριακής-δημοκρατίας 

709. πύλα 

710. πυργά-αμμοχώστου 

711. πυργά-λάρνακας 

712. πύργος-τηλλυρίας 

713. πυρόγι 

714. ριζοκάρπασο 

715. σαλαμιού 

716. σανίδα 

717. σανταλάρης 

718. σαραμά 

719. σαράντι 

720. σελλάδι-του-άππη 

721. σιά 

722. σιλίκου 

723. σίμου 

724. σινάόρος 

725. σίντα 

726. σιχαρί 

727. σκαρίνου 

728. σκούλλη 

729. σκουριώτισσα 

730. σκυλλούρα 

731. σούνι-ζανακιά 

732. σουσκιού 

733. σοφτάδες 

734. σπαθαρικό 

735. σπαθαρικού 

736. σπήλια 

737. σπιτάλι 

738. στατός-άγιος-φώτιος 

739. σταυροκόννου 

740. στενή 

741. στρόβολος 

742. στρογγυλός 

743. στρουμπί 

744. στύλλοι 

745. σύγκραση 

746. συκόπετρα 

747. συριανοχώρι 

748. σύσκληπος 

749. σωτήρα-αμμοχώστου 

750. σωτήρα-λεμεσού 

751. τάλα 

752. τδβκ 

753. τ-δ-β-κ 

754. τεμβριά 

755. τέμπλος 

756. τέρα 

757. τερσεφάνου 

758. τίμη 

759. τουρκικήδημοκρατίαβόρειαςκύπρου 

760. τουρκική-δημοκρατία-βόρειας-κύπρου 

761. τουρκοκυπριακό-ομόσπονδο-κράτος 

762. τόχνη 

763. τράπεζα 

764. τραχυπέδουλα 

765. τράχωνας 

766. τραχώνι-λεμεσού 

767. τραχώνι-λευκωσίας 

768. τρείς-ελιές 

769. τρεμετουσιά 

770. τρεμιθούσα 
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771. τρίκωμο 

772. τριμήκληνη 

773. τριμίθι 

774. τριμιθούσα 

775. τρούλλοι 

776. τρυπημένη 

777. τσάδα 

778. τσακίστρα 

779. τσέρι 

780. τσερκέζοι 

781. ύψωνας 

782. φάλεια 

783. φαρμακάς 

784. φασλί 

785. φασούλα-λεμεσού 

786. φασούλα-πάφου 

787. φικάρδου 

788. φιλούσα-κελοκεδάρων 

789. φιλούσα-χρυσοχούς 

790. φλαμουδι 

791. φλάσου 

792. φοινί 

793. φοινικαριά 

794. φοίνικας 

795. φότα 

796. φρέναρος 

797. φροδίσια 

798. φτερικούδι 

799. φτέριχα 

800. φυλλιά 

801. φύτη 

802. χαλκός 

803. χανδριά 

804. χάρκεια 

805. χάρτζεια 

806. χλώρακας 

807. χοιροκοιτία 

808. χολέτρια 

809. χόλη 

810. χούλου 

811. χρυσίδα 

812. χρυσοχού 

813. ψάθι 

814. ψεματισμένος 

815. ψευδάς 

816. ψιμολόφου 

817. ψυλλάτος 

818. ağridya 

819. ağro 

820. aġrocipya 

821. apeș a 

822. apș u 

823. beyköy 

824. boğaz 

825. bș iik 

826. çada 

827. çakistra 

828. çerkez 

829. eksometos 

830. koççat 

831. pș ahi 

832. ș a 

833. sarapköyleri 

834. πολη-χρυσοχους 

835. πολη-της-χρυσοχούς 

DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKEN 

1. ceska-republika 

2. den-tjekkiske-republik 

3. tschechische-republik 

4. tsehhi-vabariik 

5. τσεχικη-δημοκρατια 

6. czech-republic 

7. republica-checa 

8. republique-tcheque 

9. repubblica-ceca 

10. cehijas-republika 
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11. cekijos-respublika 

12. cseh-koztarsasag 

13. repubblica-ceka 

14. tsjechische-republiek 

15. republika-czeska 

16. republica-checa 

17. ceska-republika 

18. tsekin-tasavalta 

19. tjeckiska-republiken 

20. ceskarepublika 

21. dentjekkiskerepublik 

22. tschechischerepublik 

23. tsehhivabariik 

24. τσεχικηδημοκρατια 

25. czechrepublic 

26. republicacheca 

27. republiquetcheque 

28. repubblicaceca 

29. cehijasrepublika 

30. cekijosrespublika 

31. csehkoztarsasag 

32. repubblicaceka 

33. tsjechischerepubliek 

34. republikaczeska 

35. republicacheca 

36. ceskarepublika 

37. tsekintasavalta 

38. tjeckiskarepubliken 

39. czech 

40. cesko 

41. tjekkiet 

42. tschechien 

43. tsehhi 

44. τσεχια 

45. czechia 

46. chequia 

47. tchequie 

48. cechia 

49. cehija 

50. cekija 

51. csehorszag 

52. tsjechie 

53. czechy 

54. chequia 

55. ceska 

56. tsekinmaa 

57. tjeckien 

58. cechy 

59. česka-republika 

60. tsehhi-vabariik 

61. republica-checa 

62. republique-tcheque 

63. čehijas-republika 

64. cseh-köztarsasag 

65. republica-checa 

66. česka-republika 

67. českarepublika 

68. tsehhivabariik 

69. republicacheca 

70. republiquetcheque 

71. čehijasrepublika 

72. csehköztarsasag 

73. republicacheca 

74. česko 

75. tsjechië 

76. tsehhi 

77. chequia 

78. tchequie 

79. čehija 

80. csehorszag 

81. česka 

82. čechy 

83. česká-republika 

84. českárepublika 

85. republika-česká 

86. republikačeská 

87. čechy 

88. чешката-република 

89. чешкатарепублика 
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90. чехия 

91. τσεχία 

92. τσεχική-δημοκρατία 

93. τσεχικήδημοκρατία 

94. república-checa 

95. repúblicacheca 

96. tšehhi 

97. tšehhi-vabariigi 

98. tšehhivabariigi 

99. tchéquie 

100. république-tchèque 

101. républiquetchèque 

102. tšekin-tasavalta 

103. tšekintasavalta 

104. tšekki 

105. tšekinmaa 

106. čekija 

107. čekijos-respublika 

108. čekijosrespublika 

109. chéquia 

110. republica-cehă 

111. republicacehă 

112. češka 

113. republika-češka 

114. republikačeška 

115. csehország 

116. cseh-köztársaság 

117. csehköztársaság 

KROATIA 

1. croatia 

2. kroatia 

3. kroatien 

4. kroatien 

5. croazia 

6. kroatien 

7. croacia 

8. croatie 

9. horvátország 

10. horvatorszag 

11. kroatië 

12. kroatie 

13. chorwacja 

14. κροατία 

15. chorvatsko 

16. charvátsko 

17. horvaatia 

18. kroaatia 

19. croácia 

20. croacia 

21. horvātija 

22. horvatija 

23. kroatija 

24. kroazja 

25. chorvátsko 

26. chrovatsko 

27. hrvaška 

28. hrvatska 

DANMARK 

1. danemark 

2. denemarken 

3. danmark 

4. denmark 

5. tanska 

6. δανία 

7. danimarca 

8. dinamarca 

9. dänemark 

10. dánsko 

11. taani 

12. danija 

13. dānija  



Nr. 17/708 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

14. id-danimarka 

15. dania 

16. danska 

17. dánia 

ESTLAND 

1. eesti 

2. estija 

3. estland 

4. estonia 

5. estónia 

6. estonie 

7. estonija 

8. estonja 

9. εσθονία 

10. igaunija 

11. viro 

FINLAND 

1. suomi 

2. finland 

3. finska 

4. finskó 

5. finlândia 

6. finlandia 

7. finlandja 

8. finnország 

9. suomija 

10. somija 

11. finlande 

12. φινλανδία 

13. soomi 

14. finnland 

15. finsko 

16. åland 

FRANKRIKE 

1. francia 

2. francie 

3. frankrig 

4. frankreich 

5. prantsusmaa 

6. γαλλια 

7. gallia 

8. france 

9. france 

10. francia 

11. francija 

12. prancūzija 

13. prancuzija 

14. franciaország 

15. franciaorszag 

16. franza 

17. frankrijk 

18. francja 

19. frança 

20. francúzsko 

21. francuzsko 

22. francija 

23. ranska 

24. frankrike 

25. französischerepublik 

26. französische-republik 

27. französische_republik 

28. franzosischerepublik 

29. franzosische-republik 

30. franzosische_republik 

31. franzoesischerepublik 

32. franzoesische-republik 

33. franzoesische_republik 

34. frenchrepublic 
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35. french-republic 

36. french_republic 

37. republiquefrançaise 

38. republique-française 

39. republique_française 

40. républiquefrançaise 

41. république-française 

42. république_française 

43. republiquefrancaise 

44. republique-francaise 

45. republique_francaise 

46. républiquefrancaise 

47. république-francaise 

48. république_francaise 

49. alsace 

50. auvergne 

51. aquitaine 

52. basse-normandie 

53. bassenormandie 

54. bourgogne 

55. bretagne 

56. centre 

57. champagne-ardenne 

58. champagneardenne 

59. corse 

60. franche-comte 

61. franche-comté 

62. franchecomte 

63. franchecomté 

64. haute-normandie 

65. hautenormandie 

66. ile-de-France 

67. île-de-France 

68. iledeFrance 

69. îledeFrance 

70. languedoc-roussillon 

71. languedocroussillon 

72. limousin 

73. lorraine 

74. midi-pyrenees 

75. midi-pyrénées 

76. midipyrenees 

77. midipyrénées 

78. nord-pas-de-calais 

79. nordpasdecalais 

80. paysdelaloire 

81. pays-de-la-loire 

82. picardie 

83. poitou-charentes 

84. poitoucharentes 

85. provence-alpes-cote-d-azur 

86. provence-alpes-côte-d-azur 

87. provencealpescotedazur 

88. provencealpescôtedazur 

89. rhone-alpes 

90. rhône-alpes 

91. rhonealpes 

92. rhônealpes 

93. guadeloupe 

94. guyane 

95. martinique 

96. reunion 

97. réunion 

98. mayotte 

99. saint-pierre-et-miquelon 

100. saintpierreetmiquelon 

101. polynesie-française 

102. polynésie-française 

103. polynesie-francaise 

104. polynésie-francaise 

105. polynesiefrançaise 

106. polynésiefrançaise 

107. polynesiefrancaise 

108. polynésiefrancaise 

109. nouvelle-caledonie 

110. nouvelle-calédonie 

111. nouvellecaledonie 

112. nouvellecalédonie 

113. wallis-et-futuna 



Nr. 17/710 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

114. wallisetfutuna 

115. terres-australes-et-antarctiques-françaises 

116. terres-australes-et-antarctiques-françaises 

117. terresaustralesetantarctiquesfrançaises 

118. terresaustralesetantarctique-françaises 

119. saint-barthélémy 

120. saintbarthélémy 

121. saint-barthelemy 

122. saintbarthelemy 

123. saint-martin 

124. saintmartin 

125. франция 

TYSKLAND 

1. deutschland 

2. federalrepublicofgermany 

3. bundesrepublik-deutschland 

4. bundesrepublikdeutschland 

5. allemagne 

6. republiquefederaled’allemagne 

7. alemanna 

8. repúblicafederaldealemania 

9. germania 

10. repubblicafederaledigermania 

11. germany 

12. federalrepublicofgermany 

13. tyskland 

14. forbundsrepublikkentyskland 

15. duitsland 

16. bondsrepubliekduitsland 

17. nemecko 

18. spolkovárepublikanemecko 

19. alemanha 

20. republicafederaldaalemanha 

21. niemczech 

22. republikafederalnaniemiec 

23. németország 

24. németországiszövetségiköztársaság 

25. vokietijos 

26. vokietijosfederacinerespublika 

27. vacija 

28. vacijasfederativarepublika 

29. däitschland 

30. bundesrepublikdäitschland 

31. germanja 

32. repubblikafederalitagermanja 

33. gearmaine 

34. poblachtchnaidhmenagearmaine 

35. saksamaa 

36. saksamaaliitvabariik 

37. nemcija 

38. zweznarepublikanemcija 

39. γερμανία 

40. saksa 

41. saksanliittotasavalta 

42. Baden-Württemberg 

43. Bavaria 

44. Bayern 

45. Berlin 

46. Brandenburg 

47. Bremen 

48. Hamburg 

49. Hessen 

50. Lower-Saxony 

51. Mecklenburg-Western-Pomerania 

52. Mecklenburg-Vorpommern 

53. niedersachsen 

54. nordrhein-Westfalen 

55. northrhine-Westphalia 

56. Rheinland-Pfalz 

57. Rhineland-Palatinate 

58. Saarland 

59. Sachsen 

60. Sachsen-Anhalt 

61. Saxony 

62. Saxony-Anhalt 

63. Schleswig-Holstein 
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64. Thüringen 

65. Thuringia 

66. Baden-Wuerttemberg 

67. bade-wurtemberg 

68. le-bade-wurtemberg 

69. Baden-Wurttemberg 

70. BadenWürttemberg 

71. BadenWuerttemberg 

72. badewurtemberg 

73. lebadewurtemberg 

74. BadenWurttemberg 

75. Baviera 

76. Bavière 

77. Freistaat-Bayern 

78. FreistaatBayern 

79. Free-State-of-Bavaria 

80. Stato-Libero-di-Baviera 

81. Etat-Libre-Bavière 

82. Brandebourg 

83. Brandeburgo 

84. Brandenburgii 

85. freieundhansestadthamburg 

86. freie-und-hansestadt-hamburg 

87. freiehansestadthamburg 

88. freie-hansestadt-hamburg 

89. hansestadt-hamburg 

90. hansestadthamburg 

91. stadthamburg 

92. stadt-hamburg 

93. hamburg-stadt 

94. hamburg 

95. landhamburg 

96. land-hamburg 

97. hamburku 

98. hampuriin 

99. hamborg 

100. hamburgo 

101. hambourg 

102. amburgo 

103. hamburgu 

104. hanbao 

105. hamburuku 

106. hamburk 

107. hesse 

108. hassia 

109. nordrheinwestfalen 

110. northrhinewestphalia 

111. northrhine-westfalia 

112. northrhinewestfalia 

113. rhenanie-du-nord-westphalie 

114. rhenaniedunordwestphalie 

115. lasaxe 

116. sachsen 

117. sajonia 

118. sajónia 

119. saksen 

120. saksimaa 

121. saksio 

122. saksonia 

123. saksonijos 

124. saška 

125. saska 

126. sasko 

127. sassonia 

128. saxe 

129. saxonia 

130. saxónia 

131. szászország 

132. szaszorszag 

133. Σαξωνία 

134. саксония 

135. freistaat-sachsen 

136. sorben 

137. serbja 

138. Sorben-Wenden 

139. Wenden 

140. lausitzer-sorben 

141. domowina 
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HELLAS 

1. Grecia 

2. Graekenland 

3. Griechenland 

4. Hellas 

5. Greece 

6. Grece 

7. Grecia 

8. Griekenland 

9. Grecia 

10. Kreikka 

11. Grekland 

12. Recko 

13. Kreeka 

14. Graecia 

15. Graikija 

16. Gorogorszag 

17. Grecja 

18. Grecja 

19. Grecko 

20. Grcija 

21. ελληνικήδημοκρατία 

22. ελληνική_δημοκρατία 

23. ελληνική-δημοκρατία 

24. ελληνικηδημοκρατια 

25. ελληνικη_δημοκρατια 

26. ελληνικη-δημοκρατια 

27. ελλάδα 

28. ελλαδα 

29. ελλάς 

30. ελλας 

31. γραία 

32. γραια 

33. γραικός 

34. γραικος 

35. θράκη 

36. θρακη 

37. δυτικήθράκη 

38. δυτικηθρακη 

39. ροδόπη 

40. ροδοπη 

41. αιγαίοπέλαγος 

42. αιγαιοπελαγος 

43. ικάριο 

44. ικαριο 

45. αμαξάδες 

46. αμαξαδες 

47. άνωβυρσίνη 

48. ανωβυρσινη 

49. αρριανά 

50. αρριανα 

51. ήφαιστος 

52. ηφαιστος 

53. ίασμος 

54. ιασμος 

55. κέχρος 

56. κεχρος 

57. κομοτηνή 

58. κομοτηνη 

59. κοπτερόν 

60. κοπτερον 

61. λύκειον 

62. λυκειον 

63. ξυλαγάνη 

64. ξυλαγανη 

65. οργάνη 

66. οργανη 

67. ροδίτης-μπρόκτειον 

68. ροδιτης-μπροκτειον 

69. σάππαι 

70. σαππαι 

71. σώστη 

72. σωστη 

73. τυχερόν 

74. τυχερον 

75. έβρος 

76. εβρος 

77. ερύκουσα 
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78. ερυκουσα 

79. στρυμόνας 

80. στρυμονας 

81. αγριανή 

82. αγριανη 

83. αλεξανδρούπολις 

84. αλεξανδρουπολις 

85. διδυμότειχο 

86. διδυμοτειχο 

87. καστανεαί 

88. καστανεαι 

89. μέγαδέρειον 

90. μεγαδερειον 

91. μεσήμβρια 

92. μεσημβρια 

93. μεταξάδες 

94. μεταξαδες 

95. μικρόδέριον 

96. μικροδεριον 

97. ορεστιάδα 

98. ορεστιαδα 

99. ορμένιον 

100. ορμενιον 

101. πέπλος 

102. πεπλος 

103. πύθιον 

104. πυθιον 

105. ρούσσα 

106. ρουσσα 

107. ρύζια 

108. ρυζια 

109. σιδήρω 

110. σιδηρω 

111. σουφλί 

112. σουφλι 

113. φέραι 

114. φεραι 

115. ξάνθη 

116. ξανθη 

117. άβδηρα 

118. αβδηρα 

119. γενισέα 

120. γενισεα 

121. γλαύκη 

122. γλαυκη 

123. γοργόνα 

124. γοργονα 

125. δημάριον 

126. δημαριον 

127. εύλαλον 

128. ευλαλον 

129. εχίνος 

130. εχινος 

131. θερμαί 

132. θερμαι 

133. κένταυρος 

134. κενταυρος 

135. κιμμέρια 

136. κιμμερια 

137. κοτύλη 

138. κοτυλη 

139. μάγγανα 

140. μαγγανα 

141. μέδουσα 

142. μεδουσα 

143. μελίβοια 

144. μελιβοια 

145. μύκη 

146. μυκη 

147. νέακεσσάνη 

148. νεακεσσανη 

149. πάχνη 

150. παχνη 

151. πίλημα 

152. πιλημα 

153. πόρτολάγος 

154. πορτολαγος 

155. σάτραι 

156. σατραι 

157. σέλερον 
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158. σελερον 

159. σμύνθη 

160. σμυνθη 

161. σταυρούπολις 

162. σταυρουπολις 

163. τοξόται 

164. τοξοται 

165. σαμοθράκη 

166. σαμοθρακη 

167. ζουράφα 

168. ζουραφα 

169. λήμνος 

170. λημνος 

171. σεργίτσι 

172. σεργιτσι 

173. άγιοςευστράτιος 

174. αγιοςευστρατιος 

175. λέσβος 

176. λεσβος 

177. μυτιλήνη 

178. μυτιληνη 

179. σίγκρι 

180. σιγκρι 

181. τομάρια 

182. τομαρια 

183. χίος 

184. χιος 

185. οινούσσαι 

186. οινουσσαι 

187. πασσάς 

188. πασσας 

189. βάτος 

190. βατος 

191. γαβάθι 

192. γαβαθι 

193. μανδράκι 

194. μανδρακι 

195. πρασονήσια 

196. πρασονησια 

197. σάμος 

198. σαμος 

199. σαμιοπούλα 

200. σαμιοπούλα 

201. ψαρά 

202. ψαρα 

203. αντίψαρα 

204. αντιψαρα 

205. κατονήσι 

206. κατονησι 

207. καλόγεροι 

208. καλογεροι 

209. χταπόδια 

210. χταποδια 

211. μπούβαις 

212. μπουβαις 

213. λιάδι 

214. λιαδι 

215. δονούσα 

216. δονουσα 

217. μάκαρες 

218. μακαρες 

219. άνυδρος 

220. ανυδρος 

221. κίναρος 

222. κιναρος 

223. λάρος 

224. λαρος 

225. λέβιθα 

226. λεβιθα 

227. βράχοιμαύρα 

228. βραχοιμαυρα 

229. ικαρία 

230. ικαρια 

231. οθωνοί 

232. οθωνοι 

233. φούρνοι 

234. φουρνοι 

235. θύμαινα 

236. θυμαινα 

237. θυμαινάκι 

238. θυμαινακι 
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239. αλατζονήσι 

240. αλατζονησι 

241. διαπόρι 

242. διαπορι 

243. ανθρωποφάγοι 

244. ανθρωποφαγοι 

245. μακρονήσι 

246. μακρονησι 

247. άγιοςμηνάς 

248. αγιοςμηνας 

249. πετροκάραβο 

250. πετροκαραβο 

251. άνυδρο 

252. ανυδρο 

253. αγαθονήσι 

254. αγαθονησι 

255. στρογγυλό 

256. στρογγυλο 

257. πιάτο 

258. πιατο 

259. νερό 

260. νερο 

261. κουνέλι 

262. κουνελι 

263. πάτμος 

264. πατμος 

265. αρκοί 

266. αρκοι 

267. γρυλλούσα 

268. γρυλλουσα 

269. καλόβουλο 

270. καλοβουλο 

271. μανώλη 

272. μανωλη 

273. ρεφούλια 

274. ρεφουλια 

275. λειψοί 

276. λειψοι 

277. σαράκι 

278. σαρακι 

279. φράγκος 

280. φραγκος 

281. καλαπόδια 

282. καλαποδια 

283. μαράθι 

284. μαραθι 

285. μάραθος 

286. μαραθος 

287. αρχάγγελος 

288. αρχαγγελος 

289. φαρμακονήσι 

290. φαρμακονησι 

291. λέρος 

292. λερος 

293. κάλυμνος 

294. καλυμνος 

295. τέλενδος 

296. τελενδος 

297. νέρα 

298. νερα 

299. σαφονίδι 

300. σαφονιδι 

301. ίμια 

302. ιμια 

303. καλόλιμνος 

304. καλολιμνος 

305. πίττα 

306. πιττα 

307. πρασονήσι 

308. πρασονησι 

309. ψέριμος 

310. ψεριμος 

311. πλατύ 

312. πλατυ 

313. μερμύγκια 

314. μερμυγκια 

315. κρεββατιό 

316. κρεββατιο 

317. βασιλική 

318. βασιλικη 

319. λίγκια 
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320. λιγκια 

321. κως 

322. ψωράδια 

323. γυαλί 

324. γυαλι 

325. στρογγυλή 

326. στρογγυλη 

327. νίσυρος 

328. νισυρος 

329. περγούσα 

330. περγουσα 

331. παχειά 

332. παχεια 

333. κανδελιούσα 

334. κανδελιουσα 

335. αστυπάλαια 

336. αστυπαλαια 

337. κουνούποι 

338. κουνουποι 

339. ποντικούσα 

340. ποντικουσα 

341. οφιδούσα 

342. οφιδουσα 

343. κτένια 

344. κτενια 

345. αδέλφια 

346. αδελφια 

347. σύρνα 

348. συρνα 

349. κατσίκα 

350. κατσικα 

351. ναυάγιο 

352. ναυαγιο 

353. τριονήσια 

354. τριονησια 

355. τήλος 

356. τηλος 

357. αντίτηλος 

358. αντιτηλος 

359. γάιδαρος 

360. γαιδαρος 

361. σύμη 

362. συμη 

363. νίμος 

364. νιμος 

365. μαρμαράς 

366. μαρμαρας 

367. σεσκλί 

368. σεσκλι 

369. οξειά 

370. οξεια 

371. χονδρός 

372. χονδρος 

373. κούλουνδρος 

374. κουλουνδρος 

375. χάλκη 

376. χαλκη 

377. άγιοιθεόδωροι 

378. αγιοιθεοδωροι 

379. αλιμιά 

380. αλιμια 

381. αστρακούσσα 

382. αστρακουσσα 

383. μακρύ 

384. μακρυ 

385. τραγούσα 

386. τραγουσα 

387. νιπούρι 

388. νιπουρι 

389. ρόδος 

390. ροδος 

391. χήνα 

392. χηνα 

393. καστελλόριζο 

394. καστελλοριζο 

395. μεγίστη 

396. μεγιστη 

397. ρω 

398. σοφράνα 

399. σοφρανα 

400. σόχας 
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401. σοχας 

402. καράβια 

403. καραβια 

404. σύρνα 

405. συρνα 

406. δύοαδέλφια 

407. δυοαδελφια 

408. πλακίδα 

409. πλακιδα 

410. αιγές 

411. αιγες 

412. άκανθος 

413. ακανθος 

414. άκτιον 

415. ακτιον 

416. αμβρακία 

417. αμβρακια 

418. αρτεμίσιον 

419. αρτεμισιον 

420. αρχάνες 

421. αρχανες 

422. βάσσες 

423. βασσες 

424. βουθρωτό 

425. βουθρωτο 

426. γόρτυνα 

427. γορτυνα 

428. γουρνιά 

429. γουρνια 

430. γιτάνη 

431. γιτανη 

432. δαφνί 

433. δαφνι 

434. δήλος 

435. δηλος 

436. δημητριάδα 

437. δημητριαδα 

438. δημητσάνα 

439. δημητσανα 

440. δίμηνη 

441. διμηνη 

442. δίολκος 

443. διολκος 

444. διώρυγα 

445. διωρυγα 

446. ελευθέρνα 

447. ελευθερνα 

448. ελευσίνα 

449. ελευσινα 

450. εμποριό 

451. εμποριο 

452. αυγονήσι 

453. αυγονησι 

454. ερέτρια 

455. ερετρια 

456. εύτρηση 

457. ευτρηση 

458. ζάκρος 

459. ζακρος 

460. ήλιδα 

461. ηλιδα 

462. θερμοπύλες 

463. θερμοπυλες 

464. θέρμη 

465. θερμη 

466. θορικός 

467. θορικος 

468. καμηλονήσι 

469. καμηλονησι 

470. ιαλυσός 

471. ιαλυσος 

472. ισθμός 

473. ισθμος 

474. καβείριο 

475. καβειριο 

476. κάμειρος 

477. καμειρος 

478. κασσώπη 

479. κασσωπη 

480. κεραμεικός 

481. κεραμεικος 
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482. κέρος 

483. κερος 

484. κίρρα 

485. κιρρα 

486. κνωσός 

487. κνωσσος 

488. κύμη 

489. κυμη 

490. κύνος 

491. κυνος 

492. λεβήνας 

493. λεβηνας 

494. λέπρεο 

495. λεπρεο 

496. λιθαρές 

497. λιθαρες 

498. λευκαντί 

499. λευκαντι 

500. λιλαία 

501. λιλαια 

502. λίνδος 

503. λινδος 

504. λίσσος 

505. λισσος 

506. μάλθη 

507. μαλθη 

508. μάλλια 

509. μαλλια 

510. μαντίνεια 

511. μαντινεια 

512. μαραθών 

513. μαραθων 

514. μαρώνεια 

515. μαρωνεια 

516. μένδη 

517. μενδη 

518. μεγαλόπολη 

519. μεγαλοπολη 

520. μεσσήνη 

521. μεσσηνη 

522. μετέωρα 

523. μετεωρα 

524. μήθυμνα 

525. μηθυμνα 

526. μιδέα 

527. μιδεα 

528. μοναστήρι 

529. μοναστηρι 

530. πολυφαδος 

531. μονη 

532. ουνιανήσια 

533. ουνιανησια 

534. σίαλ 

535. σιαλ 

536. αστακίδα 

537. αστακιδα 

538. αστακιδόπουλο 

539. αστακιδοπουλο 

540. κάρπαθος 

541. καρπαθος 

542. σαριά 

543. σαρια 

544. κάσος 

545. κασος 

546. κασονήσια 

547. κασονησια 

548. πλάτη 

549. πλατη 

550. αρμαθιά 

551. αρμαθια 

552. δία 

553. δια 

554. αυγό 

555. αυγο 

556. παξιμάδι 

557. παξιμαδι 

558. γιανυσάδες 

559. γιανυσαδες 

560. διονυσάδες 

561. διονυσαδες 
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562. παξιμάδα 

563. παξιμαδα 

564. ποντικόνησος 

565. ποντικονησος 

566. γαύδος 

567. γαυδος 

568. γαυδοπούλα 

569. γαυδοπουλα 

570. γαϊδουρονήσι 

571. γαϊδουρονησι 

572. μικρονήσι 

573. μικρονησι 

574. κουφονήσι 

575. κουφονησι 

576. τράχηλος 

577. τραχηλος 

578. παξιμάδια 

579. παξιμαδια 

580. μακεδονία 

581. μακεδονια 

582. ανατολικήμακεδονία 

583. ανατολικημακεδονια 

584. κεντρικήμακεδονία 

585. κεντρικημακεδονια 

586. δυτικήμακεδονία 

587. δυτικημακεδονια 

588. ήπειρος 

589. ηπειρος 

590. θεσσαλία 

591. θεσσαλια 

592. στερεάελλάδα 

593. στερεαελλαδα 

594. πελοπόννησος 

595. πελοποννησος 

596. δωδεκάνησα 

597. δωδεκανησα 

598. επτάνησα 

599. επτανησα 

600. κρήτη 

601. κρητη 

602. κυκλάδες 

603. κυκλαδες 

604. αιγαίο 

605. αιγαιο 

606. ιόνιο 

607. ιονιο 

608. μυρτώο 

609. μυρτωο 

610. κρητικό 

611. κρητικο 

612. αθήνα 

613. αθηνα 

614. άθως 

615. αθως 

616. άγιονόρος 

617. αγιονορος 

618. αιανή 

619. αιανη 

620. αμύνταιο 

621. αμυνταιο 

622. αξιός 

623. αξιος 

624. άρδας 

625. αρδας 

626. βελβεντός 

627. βελβεντος 

628. γουμένισσα 

629. γουμενιτσα 

630. δεσκάτη 

631. δεσκατη 

632. δορκάς 

633. δορκας 

634. δεσπάτης 

635. δεσπατης 

636. ελευθερούπολη 

637. ελευθερουπολη 

638. κρυσταλλοπηγή 

639. κρυσταλλοπηγη 

640. λέχοβο 

641. λεχοβο 

642. μαργαρίτι 

643. μαργαριτι 
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644. νέστος 

645. νεστος 

646. νυμφαίο 

647. νυμφαιο 

648. ορφανό 

649. ορφανο 

650. ουρανούπολη 

651. ουρανουπολη 

652. παγγαίο 

653. παγγαιο 

654. παραμυθιά 

655. παραμυθια 

656. προμαχώνας 

657. προμαχωνας 

658. σαγιάδα 

659. σαγιαδα 

660. στενήμαχος 

661. στενημαχος 

662. στρυμώνας 

663. στρυμωνας 

664. σωζόπολη 

665. σωζοπολη 

666. τσοτύλι 

667. τσοτυλι 

668. φιλιάτες 

669. φιλιατες 

670. χορτιάτης 

671. χορτιατης 

672. χρυσούπολη 

673. χρυσουπολη 

674. αττική 

675. αττικη 

676. πειραιάς 

677. πειραιας 

678. αιτωλοακαρνανία 

679. αιτωλοακαρνανια 

680. αλιάκμονας 

681. αλιακμονας 

682. αγχίαλος 

683. αγχιαλος 

684. αργολίδα 

685. αργολιδα 

686. αρκαδία 

687. αρκαδια 

688. άρτα 

689. αρτα 

690. αχαΐα 

691. αχαια 

692. βοιωτία 

693. βοιωτια 

694. γρεβενά 

695. γρεβενα 

696. δράμα 

697. δραμα 

698. εύβοια 

699. ευβοια 

700. ευρυτανία 

701. ευρυτανια 

702. ζάκυνθος 

703. ζακυνθος 

704. ηλεία 

705. ηλεια 

706. ημαθία 

707. ημαθια 

708. ηράκλειο 

709. ηρακλειο 

710. θεσπρωτία 

711. θεσπρωτια 

712. θεσσαλονίκη 

713. θεσσαλονικη 

714. ιωάννινα 

715. ιωαννινα 

716. ιωνία 

717. ιωνια 

718. αιολίς 

719. αιολις 

720. δωρίς 

721. δωρις 

722. λοκροί 

723. λοκροι 

724. καβάλα 

725. καβαλα 
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726. καρδίτσα 

727. καρδιτσα 

728. κεφαλληνία 

729. κεφαλληνια 

730. κεφαλλονιά 

731. κεφαλλονια 

732. κιλκίς 

733. κιλκις 

734. κόρινθος 

735. κορινθος 

736. λακωνία 

737. λακωνια 

738. λασίθι 

739. λασιθι 

740. λέσβος 

741. λεσβος 

742. λευκάδα 

743. λευκαδα 

744. μαγνησία 

745. μαγνησια 

746. μεσσηνία 

747. μεσσηνια 

748. πέλλα 

749. πελλα 

750. πιερία 

751. πιερια 

752. πρέβεζα 

753. πρεβεζα 

754. ρέθυμνο 

755. ρεθυμνο 

756. σάμος 

757. σαμος 

758. σέρρες 

759. σερρες 

760. τρίκαλα 

761. τρικαλα 

762. φθιώτιδα 

763. φθιωτιδα 

764. φλώρινα 

765. φλωρινα 

766. φωκίδα 

767. ψωραδια 

768. φωκιδα 

769. χαλκιδική 

770. χαλκιδικη 

771. άγιοςκωνσταντίνος 

772. αγιοςκωνσταντινος 

773. άγιοςνικόλαος 

774. αγιοςνικολαος 

775. αγρίνιο 

776. αγρινιο 

777. αίγινα 

778. αιγινα 

779. αλεξάνδρεια 

780. αλεξανδρεια 

781. αμοργός 

782. αμοργος 

783. άμφισσα 

784. αμφισσα 

785. άνδρος 

786. ανδρος 

787. άργος 

788. αργος 

789. αριδαία 

790. αριδαια 

791. αρναία 

792. αρναια 

793. αρχάγγελος 

794. αρχαγγελος 

795. αρχαίαολυμπία 

796. αρχαιαολυμπια 

797. όλυνθος 

798. ολυνθος 

799. όρραον 

800. ορραον 

801. ορχομενός 

802. ορχομενος 

803. περαία 

804. περαια 

805. πλαταιές 

806. πλαταιες 
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807. πολιόχνη 

808. πολιοχνη 

809. πόλις 

810. πολις 

811. πνύκα 

812. πνυκα 

813. πύδνα 

814. πυνδα 

815. πυθαγόρειο 

816. πυθαγορειο 

817. ραμνούς 

818. ραμνους 

819. σέσκλο 

820. σεσκλο 

821. σούλι 

822. σουλι 

823. σίνδος 

824. σινδος 

825. σικυών 

826. σικυων 

827. σκρα 

828. σύβοτα 

829. συβοτα 

830. τεγέα 

831. τεγεα 

832. τίρυνς 

833. τιρυνς 

834. τορώνη 

835. τορωνη 

836. τύλισος 

837. τυλισος 

838. ύρια 

839. υρια 

840. φαιστός 

841. φαιστος 

842. φιγάλεια 

843. φιγαλεια 

844. φυλακωπή 

845. φυλακωτη 

846. χαιρώνεια 

847. χαιρωνεια 

848. βεγορίτιδα 

849. βεγοριτιδα 

850. βεργίνα 

851. βεργινα 

852. βέρμιο 

853. βερμιο 

854. βέροια 

855. βεροια 

856. βόλος 

857. βολος 

858. βόρας 

859. βορας 

860. γιαννιτσά 

861. γιαννιτσα 

862. γρεβενά 

863. γρεβενα 

864. δελφοί 

865. δελφοι 

866. δίον 

867. διον 

868. δοϊράνη 

869. δοιρανη 

870. δοξάτο 

871. δοξατο 

872. δράμα 

873. δραμα 

874. δωδώνη 

875. δωδωνη 

876. έδεσσα 

877. εδεσσα 

878. ελασσόνα 

879. ελασσονα 

880. επίδαυρος 

881. επιδαυρος 

882. ερμούπολη 

883. ερμουπολη 

884. ζάλογγο 

885. ζαλογγο 

886. ηγουμενίτσα 

887. ηγουμενιτσα 
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888. θάσος 

889. θασος 

890. θερμαϊκός 

891. θερμαικος 

892. θήβα 

893. θηβα 

894. θήρα 

895. θηρα 

896. ιεράπετρα 

897. ιεραπετρα 

898. ιθάκη 

899. ιθακη 

900. καλαμάτα 

901. καλαματα 

902. καλαμπάκα 

903. καλαμπακα 

904. καρπενήσι 

905. καρπενησι 

906. κάρυστος 

907. καρυστος 

908. κασσάνδρα 

909. κασσανδρα 

910. καστέλλι 

911. καστελλι 

912. καστοριά 

913. καστορια 

914. κατερίνη 

915. κατερινη 

916. κερκίνη 

917. κερκινη 

918. κέρκυρα 

919. κερκυρα 

920. κοζάνη 

921. κοζανη 

922. κόνιτσα 

923. κονιτσα 

924. κορώνεια 

925. κορωνεια 

926. κύθηρα 

927. κυθηρα 

928. κύθνος 

929. κυθνος 

930. λαμία 

931. λαμια 

932. λάρισα 

933. λαρισα 

934. λευκάδα 

935. λευκαδα 

936. λιτόχωρο 

937. λιτοχωρο 

938. μελίτη 

939. μελιτη 

940. μεσολόγγι 

941. μεσολογγι 

942. μέτσοβο 

943. μετσοβο 

944. μήλος 

945. μηλος 

946. μονεμβασιά 

947. μονεμβασια 

948. μυκήνες 

949. μυκηνες 

950. μύκονος 

951. μυκονος 

952. μυστράς 

953. μυστρας 

954. μύρινα 

955. μυρινα 

956. νάξος 

957. ναξος 

958. νάουσα 

959. ναουσα 

960. ναυαρίνο 

961. ναυαρινο 

962. ναύπακτος 

963. ναυπακτος 

964. ναύπλιο 

965. ναυπλιο 

966. νέαμουδανιά 

967. νεαμουδανια 

968. νικόπολη 
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969. νικοπολη 

970. νεστόριο 

971. νεστοριο 

972. νευροκόπι 

973. νευροκοπι 

974. νιγρίτα 

975. νιγριτα 

976. νιχώρια 

977. νιχωρια 

978. όλυμπος 

979. ολυμπος 

980. παξοί 

981. παξοι 

982. πάργα 

983. παργα 

984. πάρος 

985. παρος 

986. πάτρα 

987. πατρα 

988. πολύγυρος 

989. πολυγυρος 

990. πόρος 

991. πορος 

992. πρέβεζα 

993. πρεβεζα 

994. πρέσπες 

995. πρεσπες 

996. πτολεμαϊδα 

997. πτολεμαιδα 

998. πύργος 

999. πυργος 

1000. ρέθυμνο 

1001. ρεθυμνο 

1002. ρούμελη 

1003. ρουμελη 

1004. σαλαμίνα 

1005. σαλαμινα 

1006. σαμαρίνα 

1007. σαμαρινα 

1008. σέριφος 

1009. σεριφος 

1010. σητεία 

1011. σητεια 

1012. σιάτιστα 

1013. σιατιστα 

1014. σιδηρόκαστρο 

1015. σιδηροκαστρο 

1016. σιθωνία 

1017. σιθωνια 

1018. σίκινος 

1019. σικινος 

1020. σίφνος 

1021. σιφνος 

1022. σκιάθος 

1023. σκιαθος 

1024. σκόπελος 

1025. σκοπελος 

1026. σκύδρα 

1027. σκυδρα 

1028. σκύρος 

1029. σκυρος 

1030. σπάρτη 

1031. σπαρτη 

1032. σπέτσες 

1033. σπετσες 

1034. σποράδες 

1035. σποραδες 

1036. στάγιρα 

1037. σταγιρα 

1038. τήνος 

1039. τηνος 

1040. τρίπολη 

1041. τριπολη 

1042. ύδρα 

1043. υδρα 

1044. φιλίπποι 

1045. φιλιπποι 

1046. φλώρινα 

1047. φλωρινα 

1048. χαλκηδόνα 

1049. χαλκηδονα 
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1050. χανιά 

1051. χανια 

1052. άγιοςγεώργιος 

1053. αγιοςγεωργιος 

1054. άγιοςιωάννης 

1055. αγιοςιωαννης 

1056. αγριελούσα 

1057. αγριελουσα 

1058. αγριελαία 

1059. αγριελαια 

1060. βενετικό 

1061. βενετικο 

1062. δραγονέρα 

1063. δραγονερα 

1064. κιόνι 

1065. κιονι 

1066. κουτσουμπόρα 

1067. κουτσουμπορα 

1068. λαιμός 

1069. λαιμος 

1070. μαύροποινί 

1071. μαυροποινι 

1072. μαύροποινάκι 

1073. μαυροποινακι 

1074. πολυφάδος 

UNGARN 

1. magyarkoztarsasag 

2. republicofhungary 

3. republiquedehongrie 

4. republikungarn 

5. republicadehungria 

6. repubblicadiungheria 

7. republicadahungria 

8. ungerskarepubliken 

9. unkarintasavalta 

10. denungarskerepublik 

11. derepublikhongarije 

12. republikawegierska 

13. ungarivabariik 

14. ungarijasrepublika 

15. vengrijosrespublika 

16. magyarorszag 

17. hungary 

18. hongrie 

19. ungarn 

20. hungria 

21. ungheria 

22. ungern 

23. unkari 

24. hongarije 

25. wegry 

26. madarsko 

27. ungari 

28. ungarija 

29. vengrija 

30. magyarköztársaság 

31. magyarország 

32. madarskarepublika 

33. republikamadzarska 

34. madzarsko 

35. Ουγγαρία 

36. ουγρικιδεμοκρατια 

37. nyugatdunántúl 

38. középdunántúl 

39. déldunántúl 

40. középmagyarország 

41. északmagyarország 

42. északalföld 

43. délalföld 

44. nyugatdunantul 
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45. kozepdunantul 

46. deldunantul 

47. kozepmagyarorszag 

48. eszakmagyarorszag 

49. eszakalfold 

50. delalfold 

ISLAND 

1. arepublicadeislândia 

2. deijslandrepubliek 

3. deijslandrepubliek 

4. derepubliekvanijsland 

5. derepubliekvanijsland 

6. iceland 

7. icelandrepublic 

8. iepublikaislande 

9. ijsland 

10. island 

11. islanda 

12. islande 

13. islandia 

14. islândia 

15. islandica 

16. islandrepublik 

17. islandskylisejnik 

18. islannintasavalta 

19. islanti 

20. izland 

21. ísland 

22. íslenskalýðveldið 

23. köztársaságizland 

24. larepubblicadiislanda 

25. larepúblicadeislandia 

26. larépubliquedislande 

27. lislande 

28. lýðveldiðísland 

29. puklerkaislandska 

30. rahvavabariikisland 

31. repubblicadiislanda 

32. repubblikataisland 

33. republicoficeland 

34. republikaisland 

35. republikaislandia 

36. republikavisland 

37. republikkenisland 

38. republikvonisland 

39. repúblicadeislandia 

40. repúblicadeislândia 

41. républiquedislande 

42. ΔημοκρατίατηςΙσλανδίας 

43. Ισλανδία 

44. ísland 

45. akraneskaupstaâur 

46. akureyrarkaupstaâur 

47. álftanes 

48. árneshreppur 

49. ásahreppur 

50. bakkafjörâur 

51. bessastaâahreppur 

52. bifröst 

53. bíldudalur 

54. bláskógabyggâ 

55. blönduós 

56. blönduósbær 

57. bolungarvík 

58. bolungarvíkurkaupstaâur 

59. borâeyri 

60. borgarbyggâ 

61. borgarfjarâarhreppur 

62. borgarfjörâureystri 

63. breiâdalshreppur 

64. breiâdalsvík 

65. buâardalur 

66. bæjarhreppur 

67. dalabyggâ 

68. dalvík 

69. dalvíkurbyggâ 

70. djúpavogshreppur 
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71. djúpivogur 

72. egilsstaâir 

73. eiâar 

74. eskiflörõur 

75. eyjafjarâarsveit 

76. fáskrúâsflorâur 

77. fellabær 

78. fjallabyggâ 

79. fjarâabyggâ 

80. fljótsdalshéraâ 

81. fljótsdalshreppur 

82. flóahreppur 

83. flúâir 

84. garaabær 

85. garâur 

86. grenivík 

87. grindavík 

88. grindavíkurbær 

89. grímsey 

90. grímseyjarhreppur 

91. grímsnes-oggrafningshreppur 

92. grundarfjaraarbær 

93. grundarfjörõur 

94. grýtubakkahreppur 

95. hafnarfjarâarkaupstaâur 

96. hafnarfjöraur 

97. hallormsstaâur 

98. hnífsdalur 

99. hofsós 

100. hólar 

101. hólmavík 

102. hrísey 

103. húnavantshreppur 

104. húnakingvestra 

105. húsavík 

106. hvalfjarâarsveit 

107. hveragerâi 

108. hverageraisbær 

109. hvolsvöllur 

110. höfn 

111. hörgárbyggâ 

112. ísafjaraarbær 

113. ísafjörâur 

114. keflavík 

115. kirkjubæjarklaustur 

116. kjósarhreppur 

117. kópasker 

118. kópavogsbær 

119. kópavogur 

120. langanesbyggâ 

121. laugarás 

122. litli-árskógssandur 

123. mosfellsbær 

124. mýrdalshreppur 

125. mývatn 

126. neskaupsstaâur 

127. njarâvík 

128. norâflorâur 

129. norâurking 

130. ólafsflorâur 

131. ólafsvík 

132. patreksfjörâur 

133. rangárkingeystra 

134. rangárkingytra 

135. raufarhöfn 

136. reyâarfjörâur 

137. reykhólahreppur 

138. reykjahlíâ 

139. reykjanesbær 

140. reykjavík 

141. reykjavíkcity 

142. reykjavíkurborg 

143. sandgerâi 

144. sandgeraisbær 

145. sauâárkrókur 

146. seltjamarneskaupstaâur 

147. seyâisfjarâarkaupstaâur 
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148. seyâisflorâur 

149. siglufjörâur 

150. skaftárhreppur 

151. skagabyggâ 

152. skagaströnd 

153. skeiâa-oggnúpverjahreppur 

154. skógar 

155. skútustaâahreppur 

156. snæfellsbær 

157. snæfellsnes 

158. sólheimar 

159. strandabyggâ 

160. stykkishólmsbær 

161. stykkishólmur 

162. stoâvarfjörâur 

163. suâureyri 

164. suâavík 

165. suâavíkurhreppur 

166. svalbarâseyri 

167. svalbarâshreppur 

168. svalbarâsstrandarhreppur 

169. sveitarfélagiâálftanes 

170. sveitarfélagiâárborg 

171. sveitarfélagiâgarâur 

172. sveitarfélagiâhornafjörâur 

173. sveitarfélagiâskagafjörâur 

174. sveitarfélagiâskagaströnd 

175. sveitarfélagiâvogar 

176. sveitarfélagiâolfus 

177. tálknafjarâarhreppur 

178. tálknafjörâur 

179. tjörneshreppur 

180. varmahlíâ 

181. vestmannaeyjabær 

182. vesturbyggâ 

183. vík 

184. vopnafjarâarhreppur 

185. vopnafjörâur 

186. ringeyjarsveit 

187. Kngeyri 

188. rórshöfn 

189. ásbyrgi 

190. snæfellsjökull 

191. vatnajökull 

192. řingvellir 

IRLAND 

1. irlanda 

2. irsko 

3. irland 

4. iirimaa 

5. ireland 

6. irlande 

7. irlanda 

8. Īrija 

9. Airija 

10. Írország 

11. L-Irlanda 

12. ιρλανδία 

13. ierland 

14. irlandia 

15. Írsko 

16. irska 

17. irlanti 

18. irland 

19. .irlande 

20. Ιρλανδία 

21. irlande 

22. republicofireland 

23. eire 

24. irelànd 

25. irelánd 

26. irelánd 

27. irelánd 

28. irelând 

29. irelãnd 



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/729 

 

30. ireländ 

31. irelånd 

32. irelænd 

33. irèland 

34. iréland 

35. irêland 

36. irëland 

37. ìreland 

38. íreland 

39. îreland 

40. ireland 

41. irelanð 

42. irelañd 

43. irelānd 

44. irelánd 

45. ireląnd 

46. ireland’ 

47. irelanđ 

48. irēland 

49. irěland 

50. irėland 

51. iręland 

52. irěland 

53. îreland 

54. îreland 

55. Ireland 

56. Ireland 

57. Ireland 

58. irelańd 

59. irelaņd 

60. irelaňd 

61. irela’nd 

62. ireland 

63. iŕeland 

64. ireland 

65. iřeland 

66. ирландия 

ITALIA 

1. Repubblica-Italiana 

2. RepubblicaItaliana 

3. Italia 

4. Italy 

5. Italian 

6. Italien 

7. Italija 

8. Itália 

9. Italië 

10. Italien 

11. Itálie 

12. Italie 

13. Olaszország 

14. Itālija 

15. Włochy 

16. Ιταλία 

17. Italja 

18. Taliansko 

19. Itaalia 

20. Abruzzo 

21. Basilicata 

22. Calabria 

23. Campania 

24. Emilia-Romagna 

25. Friuli-VeneziaGiulia 

26. Lazio 

27. Liguria 

28. Lombardia 

29. Marche 

30. Molise 

31. Piemonte 

32. Puglia 

33. Sardegna 

34. Sicilia 

35. Toscana 

36. Trentino-AltoAdige 

37. Umbria 
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38. Valled’Aosta 39. Veneto 

LATVIA 

1. Λετονία 

2. Lettorszag 

3. Latvja 

4. Letland 

5. Lotwa 

6. Letonia 

7. Lotyssko 

8. Latvija 

9. Lettland 

10. Latvia 

11. Lotyssko 

12. Letland 

13. Lettland 

14. Lati 

15. Letonia 

16. Lettonie 

17. Lettonia 

18. Republicoflatvia 

19. Latvijskajarespublika 

20. lotyšsko 

21. λεττονία 

22. läti 

23. letònia 

24. латвия 

25. łotwa 

26. letónia 

27. letônia 

28. lettország 

29. républiquedelettonie 

30. repúblicadeletònia 

31. латвийскаяреспублика 

32. republikałotewska 

33. républiquedelettonie 

34. δημοκρατίατησλετονιας 

35. δημοκρατίατησλετονίας 

LIECHTENSTEIN 

1. fyrstendømmetliechtenstein 

2. fürstentumliechtenstein 

3. principalityofliechtenstein 

4. liechtensteinivürstiriiki 

5. liechtensteininruhtinaskunta 

6. principautédeliechtenstein 

7. πριγκιπάτοτουλιχτενστάιν 

8. furstadæmisinsliechtensteins 

9. principatodelliechtenstein 

10. lichtenšteinokunigaikštystė 

11. lihtenšteinasfirstiste 

12. prinċipalitàtal-liechtenstein 

13. vorstendomliechtenstein 

14. fyrstedømmetliechtenstein 

15. księstwoliechtenstein 

16. principadodoliechtenstein 

17. furstendömetliechtenstein 

18. lichtenštajnskékniežatstvo 

19. kneževinolihtenštajn 

20. principadodeliechtenstein 

21. lichtenštejnskéknížectví 

22. lichtensteinihercegség 

LITAUEN 

1. lietuva 

2. leedu 

3. liettua 

4. litauen 

5. lithouania 

6. lithuania 
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7. litouwen 

8. lituania 

9. lituanie 

10. litva 

11. litván 

12. litvania 

13. litvanya 

14. litwa 

15. litwanja 

16. liettuan 

17. litevská 

18. lietuvas 

19. litwy 

20. litovska 

21. aukstaitija 

22. zemaitija 

23. dzukija 

24. suvalkija 

25. suduva 

26. lietuvos-respublika 

27. lietuvos_respublika 

28. lietuvosrespublika 

29. republic-of-lithuania 

30. republic_of_lithuania 

31. republiclithuania 

32. republicoflithuania 

33. republique-de-lituanie 

34. republique_de_lituanie 

35. republiquelituanie 

36. republiquedelituanie 

37. republica-de-lituania 

38. republica_de_lituania 

39. republicalituania 

40. republicadelituania 

41. litovskajarespublika 

42. litovskaja-respublika 

43. litovskaja_respublika 

44. litauensrepublik 

45. litauens-republik 

46. litauens_republic 

47. republiklitauen 

48. republik-litauen 

49. republic_litauen 

50. δημοκρατιατησλιθουανιας 

51. δημοκρατια-της-λιθουανιας 

52. δημοκρατια_της_λιθουανιας 

53. δημοκρατίατηςΛιθουανίας 

54. δημοκρατία-της-Λιθουανίας 

55. δημοκρατία_της_Λιθουανίας 

56. repubblicadilituania 

57. repubblica-di-lituania 

58. repubblica_di_lituania 

59. republieklitouwen 

60. republiek-litouwen 

61. republiek_litouwen 

62. republicadalituania 

63. republica-da-lituania 

64. republica_da_lituania 

65. liettuantasavalta 

66. liettuan-tasavalta 

67. liettuan_tasavalta 

68. republikenLitauen 

69. republiken-litauen 

70. republiken_litauen 

71. litevskárepublika 

72. litevská-republika 

73. litevská_republika 

74. leeduvabariik 

75. leedu-vabariik 

76. leedu_vabariik 

77. lietuvasrepublika 

78. lietuvas-republika 

79. lietuvas_republika 

80. litvánköztársaság 

81. litván-köztársaság 

82. litván_köztársaság 

83. repubblikatallitwanja 

84. repubblika-tal-litwanja 

85. repubblika_tal_litwanja 

86. republikalitwy 
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87. republika-litwy 

88. republika_litwy 

89. litovskarepublika 

90. litovska-republika 

91. litovska_republika 

92. republikalitva 

93. republika-litva 

94. republika_litva 

95. aukštaitija 

96. žemaitija 

97. dzūkija 

98. sūduva 

99. литва 

100. литовскаяреспублика 

101. литовская-республика 

102. λιθουανία 

LUXEMBOURG 

1. luxembourg 

2. luxemburg 

3. letzebuerg 

4. großherzogtum-luxemburg 

5. großherzogtumluxemburg 

6. großherzogtum 

7. groußherzogtum-lëtzebuerg 

8. groußherzogtum-letzebuerg 

9. groußherzogtum 

MALTA 

1. malta 

2. malte 

3. melita 

4. republicofmalta 

5. republic-of-malta 

6. therepublicofmalta 

7. the-republic-of-malta 

8. repubblikatamalta 

9. repubblika-ta-malta 

10. maltarepublic 

11. maltarepubblika 

12. gozo 

13. ghawdex 

14. għawdex 

NEDERLAND 

1. nederland 

2. holland 

3. thenetherlands 

4. netherlands 

5. lespaysbas 

6. hollande 

7. dieniederlande 

8. lospaisesbajos 

9. holanda 

10. fryslân 

11. provinciefryslân 

12. provincie-fryslân 

13. dieniederlände 

14. niederlände 

15. neerlandés 

16. paísesbaxos 

17. paísesbajos 

18. néerlande 

19. paísesbaixos 

20. neerlândia 
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NOREG 

1. norge 

2. noreg 

3. norway 

4. norwegen 

5. norvege 

6. norvège 

7. noruega 

8. norvegia 

9. norvégia 

10. norsko 

11. nórsko 

12. norra 

13. norja 

14. norvegija 

15. norvēģija 

16. noorwegen 

17. Νορβηγία 

18. norvegja 

19. norveġja 

20. norveska 

21. norveška 

22. norwegia 

23. norga 

24. норвегия 

25. norvegiâ 

POLEN 

1. rzeczpospolitapolska 

2. rzeczpospolita_polska 

3. rzeczpospolita-polska 

4. polska 

5. polonia 

6. lenkija 

7. poland 

8. polen 

9. pologne 

10. polsko 

11. poola 

12. puola 

PORTUGAL 

1. republicaportuguesa 

2. portugal 

3. portugália 

4. portugalia 

5. portugali 

6. portugalska 

7. portugalsko 

8. portogallo 

9. portugalija 

10. portekiz 

11. πορτογαλία 

12. portugāle 

13. aveiro 

14. beja 

15. braga 

16. bragança 

17. castelobranco 

18. coimbra 

19. evora 

20. faro 

21. guarda 

22. leiria 

23. lisboa 

24. portalegre 

25. porto 

26. santarem 

27. setubal 

28. vianadocastelo 
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29. viseu 

30. vilareal 

31. madeira 

32. açores 

33. alentejo 

34. algarve 

35. altoalentejo 

36. baixoalentejo 

37. beiraalta 

38. beirabaixa 

39. beirainterior 

40. beiralitoral 

41. beiratransmontana 

42. douro 

43. dourolitoral 

44. entredouroeminho 

45. estremadura 

46. minho 

47. ribatejo 

48. tras-os-montes-e-alto-douro 

49. acores 

ROMANIA 

1. românia 

2. romania 

3. roumanie 

4. rumänien 

5. rumanien 

6. rumanía 

7. rumænien 

8. roménia 

9. romênia 

10. romenia 

11. rumunia 

12. rumunsko 

13. romunija 

14. rumãnija 

15. rumunija 

16. rumeenia 

17. ρουμάνια 

18. románia 

19. rumanija 

20. roemenië 

21. românia 

22. bucureș ti 

23. румъния 

24. букурещ 

25. rumænien 

26. bukurešť 

27. rumänien 

28. ρουμάνια 

29. βoυκουρέστι 

30. rumanía 

31. rumānija 

32. bukareštas 

33. románia 

34. roemenië 

35. roménia 

36. bukarešta 

37. rumänien 

38. румьшмя 

39. бухарест 

40. rúmenía 

41. búkarest 

SLOVAKIA 

1. slowakische-republik 

2. republique-slovaque 

3. slovakiki-dimokratia 

4. slovenska-republika 

5. slovakiske-republik 

6. slovaki-vabariik 
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7. slovakian-tasavalta 

8. slovakikidimokratia 

9. slovakiki-dimokratia 

10. szlovak-koztarsasag 

11. slovak-republic 

12. repubblica-slovacca 

13. slovakijas-republika 

14. slovakijos-respublika 

15. repubblika-slovakka 

16. slowaakse-republiek 

17. republika-slowacka 

18. republica-eslovaca 

19. slovaska-republika 

20. republica-eslovaca 

21. slovakiska-republiken 

22. σλοβακικη-δημοκρατια 

23. σλοβακική-δημοκρατία 

24. slowakischerepublik 

25. republiqueslovaque 

26. slovenskarepublika 

27. slovakiskerepublik 

28. slovakivabariik 

29. slovakiantasavalta 

30. szlovakkoztarsasag 

31. slovakrepublic 

32. repubblicaslovacca 

33. slovakijasrepublika 

34. slovakijosrespublika 

35. repubblikaslovakka 

36. slowaakserepubliek 

37. republikaslowacka 

38. republicaeslovaca 

39. slovaskarepublika 

40. republicaeslovaca 

41. slovakiskarepubliken 

42. σλοβακικηδημοκρατια 

43. σλοβακικήδημοκρατία 

44. slowakei 

45. slovaquie 

46. slovakia 

47. slovensko 

48. slovakiet 

49. slovakkia 

50. szlovakia 

51. slovacchia 

52. slovakija 

53. slowakije 

54. slowacija 

55. eslovaquia 

56. slovaska 

57. σλοβακικη 

58. σλοβακική 

59. slovakien 

60. république-slovaque 

61. slovenská-republika 

62. szlovák-köztársaság 

63. slovākijos-respublika 

64. republika-słowacka 

65. república-eslovaca 

66. slovaška-republika 

67. slovačka-republika 

68. lýdveldid-slovakia 

69. républiqueslovaque 

70. slovenskárepublika 

71. szlovákköztársaság 

72. slovākijosrespublika 

73. republikasłowacka 

74. repúblicaeslovaca 

75. slovaškarepublika 

76. slovačkarepublika 

77. lýdveldidslovakia 

78. szlovákia 

79. slovākija 

80. słowacija 

81. slovaška 

82. slovačka 
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SLOVENIA 

1. slovenija 

2. slovenia 

3. slowenien 

4. slovenie 

5. la-slovenie 

6. laslovenie 

7. eslovenia 

8. republikaslovenija 

9. republika-slovenija 

10. republicofslovenia 

11. republic-of-slovenia 

12. szlovenia 

13. szlovenkoztarsasag 

14. szloven-koztarsasag 

15. repubblicadislovenia 

16. repubblica-di-slovenia 

SPANIA 

1. españa 

2. reinodeespana 

3. reino-de-espana 

4. espagne 

5. espana 

6. espanha 

7. espanja 

8. espanya 

9. hispaania 

10. hiszpania 

11. ispanija 

12. spagna 

13. spain 

14. spanielsko 

15. spanien 

16. spanija 

17. spanje 

18. reinodeespaña 

19. reino-de-españa 

20. španielsko 

21. spānija 

22. španija 

23. španiělsko 

24. espainia 

25. ispania 

26. ισπανια 

27. andalucia 

28. andalucía 

29. andalousie 

30. andalusia 

31. andalusien 

32. juntadeandalucia 

33. juntadeandalucía 

34. aragon 

35. aragón 

36. gobiernodearagon 

37. gobiernoaragón 

38. principadodeasturias 

39. principaudasturies 

40. asturias 

41. asturies 

42. illesbalears 

43. islasbaleares 

44. canarias 

45. gobiernodecanarias 

46. canaryisland 

47. kanarischeinseln 

48. cantabria 

49. gobiernodecantabria 

50. castillalamancha 

51. castilla-lamancha 

52. castillayleon 

53. castillayleón 

54. juntadecastillayleon 

55. juntadecastillayleón 

56. generalitatdecatalunya 
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57. generalitatdecataluña 

58. catalunya 

59. cataluña 

60. katalonien 

61. catalonia 

62. catalogna 

63. catalogne 

64. cataloniě 

65. katalonias 

66. catalunha 

67. kataloniens 

68. katalonian 

69. catalonië 

70. extremadura 

71. comunidadautonomadeextremadura 

72. comunidadautónomadeextremadura 

73. xuntadegalicia 

74. comunidadautonomadegalicia 

75. comunidaautónomadegalicia 

76. comunidadeautonomadegalicia 

77. comunidadeautónomadegalicia 

78. larioja 

79. gobiernodelarioja 

80. comunidadmadrid 

81. madridregion 

82. regionmadrid 

83. madrid 

84. murciaregion 

85. murciaregión 

86. murciaregione 

87. murciaregiao 

88. regiondemurcia 

89. regióndemurcia 

90. regionofmurcia 

91. regionvonmurcia 

92. regionedimurcia 

93. regiaodomurcia 

94. navarra 

95. nafarroa 

96. navarre 

97. navarracomunidadforal 

98. nafarroaforukomunitatea 

99. nafarroaforuerkidegoa 

100. communauteforaledenavarre 

101. communautéforaledenavarre 

102. foralcommunityofnavarra 

103. paisvasco 

104. paísvasco 

105. euskadi 

106. euskalherria 

107. paisbasc 

108. basquecountry 

109. paysbasque 

110. paesebasco 

111. baskenland 

112. paisbasco 

113. χώρατωνβάσκων 

114. gobiernovasco 

115. euskojaurlaritza 

116. governbasc 

117. basquegovernment 

118. gouvernementbasque 
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119. governobasco 

120. baskischeregierung 

121. baskitschebestuur 

122. κυβέρνησητωνβάσκων 

123. comunidad-valenciana 

124. comunidadvalenciana 

125. comunitat-valenciana 

126. comunitatvalenciana 

127. ceuta 

128. gobiernoceuta 

129. melilla 

130. gobiernomelilla 

SVERIGE 

1. suecia 

2. reinodesuecia 

3. sverige 

4. kongerietsverige 

5. schweden 

6. königreichschweden 

7. konigreichschweden 

8. σουηδία 

9. ΒασίλειοτηςΣουηδίας 

10. sweden 

11. kingdomofsweden 

12. suède 

13. suede 

14. royaumedesuède 

15. royaumedesuede 

16. svezia 

17. regnodisvezia 

18. zweden 

19. koninkrijkzweden 

20. suécia 

21. reinodasuécia 

22. reinodasuecia 

23. ruotsi 

24. ruotsinkuningaskunta 

25. konungariketsverige 

26. švédsko 

27. rootsi 

28. svedija 

29. svédorszag 

30. svedorszag 

31. l-isvezja 

32. szweja 

33. švedska 

34. svedska 

DET SAMEINTE KONGERIKET 

1. unitedkingdom 

2. united-kingdom 

3. united_kingdom 

4. greatbritain 

5. great-britain 

6. great_britain 

7. britain 

8. cymru 

9. england 

10. northernireland 

11. northern-ireland 

12. northern_ireland 

13. scotland 

14. wales 
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2. Liste over namn for kvar stat og over statane som kan reservere dei: 

DEN TIDLEGARE JUGOSLAVISKE REPUBLIKKEN MAKEDONIA 

1. southeast-region 

2. arachinovo 

3. baba-planina 

4. belasitsa 

5. berovo 

6. berovsko-ezero 

7. bigla-planina 

8. bogdantsi 

9. bogovinje 

10. bosilovo 

11. brvenitsa 

12. bregalnitsa 

13. valandovo 

14. vardar-region 

15. vasilevo 

16. vevchani 

17. vinitsa 

18. vodno 

19. vodocha 

20. vraneshtitsa 

21. vrapchishte 

22. gazi-baba 

23. galichitsa 

24. galichnik 

25. german-planina 

26. globochitsa 

27. golak 

28. gradsko 

29. gratche 

30. debarsko-ezero 

31. debartsa 

32. demir-kapija 

33. demir-hisar 

34. dennadrvoto 

35. deshat 

36. dojran 

37. dojransko-ezero 

38. dolneni 

39. drugovo 

40. gjorche-petrov 

41. ezero-mladost 

42. zheden-planina 

43. zhelino 

44. zajas 

45. zelenikovo 

46. zletovska-reka 

47. zrnovska-reka 

48. zrnovtsi 

49. ilinden 

50. east-region 

51. jablanitsa 

52. jakupitsa 

53. jegunovtse 

54. southwest-region 

55. kavadartsi 

56. kadina-reka 

57. kalimantsi 

58. karaorman 

59. karadzitsa 

60. karbintsi 

61. karposh 

62. katlanovo 

63. kisela-voda 

64. kichevo 

65. kozhuf 

66. kozjak 

67. konche 

68. kochani 

69. kochanska-reka 

70. kratovo 

71. kriva-palanka 

72. krivogashtani 

73. krushevo 

74. lipkovo 
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75. lipkovsko-ezero 

76. lozovo 

77. lopushnik 

78. mavrovo 

79. mavrovo-i-rostusha 

80. mavrovska-reka 

81. mavrovsko-ezero 

82. maleshevski-planini 

83. markova-reka 

84. mkdenar 

85. negotino 

86. nidzhe 

87. novatsi 

88. novo-selo 

89. ograzhden 

90. orizarska-reka 

91. oslomej 

92. ohridsko-ezero 

93. pelagonija 

94. pelister 

95. petrovets 

96. pehchevo 

97. plasnitsa 

98. plachkovitsa 

99. prespa 

100. prespansko-ezero 

101. prilepsko-ezero 

102. probishtip 

103. pchinja 

104. radovish 

105. rankovtse 

106. reka-radika 

107. rosoman 

108. sveti-nikole 

109. northeast-region 

110. skopska-crna-gora 

111. skopje-region 

112. slatinsko-ezero 

113. sopishte 

114. staro-nagorichane 

115. stogovo 

116. strezhevo 

117. strumitsa 

118. studenichani 

119. suva-gora 

120. teartse 

121. tikvesh 

122. tikveshko-ezero 

123. centar-zhupa 

124. crna-reka 

125. crn-drim 

126. chashka 

127. cheshinovo-obleshevo 

128. chucher-sandevo 

129. shar-planina 

130. shtip 

131. shuto-orizari 

132. аеродром 

133. арачиново 

134. баба-планина 

135. бабуна 

136. беласица 

137. берово 

138. беровско-езеро 

139. бигла-планина 

140. битола 

141. богданци 

142. босилово 

143. брвеница 

144. брегалница 

145. бутел 

146. валандово 

147. вардар 

148. вардарски-регион 

149. василево 

150. вевчани 

151. велес 

152. виница 

153. водно 

154. водоча 

155. вранештица 
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156. врапчиште 

157. гази-баба 

158. галичица 

159. галичник 

160. герман-планина 

161. глобочица 

162. голак 

163. гостивар 

164. градско 

165. гратче 

166. дебар 

167. дебарско-езеро 

168. дебарца 

169. делчево 

170. демир-хисар 

171. денар 

172. деннадрвото 

173. дешат 

174. долнени 

175. драгор 

176. другово 

177. езеро-младост 

178. жеден-планина 

179. желино 

180. зелениково 

181. злетовска-река 

182. зрновска-река 

183. зрновци 

184. илинден 

185. источен-регион 

186. кавадарци 

187. кадина-река 

188. калиманци 

189. караорман 

190. карбинци 

191. карпош 

192. катланово 

193. кисела-вода 

194. китка 

195. кичево 

196. кожуф 

197. конче 

198. кораб 

199. кочани 

200. кочанска-река 

201. кратово 

202. крива-паланка 

203. кривогаштани 

204. крушево 

205. куманово 

206. липково 

207. липковско-езеро 

208. лозово 

209. лопушник 

210. маврово 

211. маврово-и-ростуша 

212. мавровска-река 

213. мавровско-езеро 

214. малешевски-планини 

215. маркова-река 

216. матка 

217. мкденар 

218. могила 

219. неготино 

220. новаци 

221. ново-село 

222. огражден 

223. оризарска-река 

224. охрид 

225. охридско-езеро 

226. пелистер 

227. пена 

228. петровец 

229. пехчево 

230. пласница 

231. плачковица 

232. полог 

233. преспа 

234. преспанско-езеро 

235. прилеп 

236. прилепско-езеро 
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237. пробиштип 

238. радовиш 

239. ранковце 

240. река-радика 

241. ресен 

242. росоман 

243. свети-николе 

244. североисточен-регион 

245. скопска-црна-гора 

246. скопски-регион 

247. слатинско-езеро 

248. сопиште 

249. старо-нагоричане 

250. стогово 

251. стрежево 

252. струга 

253. струмица 

254. студеничани 

255. сува-гора 

256. теарце 

257. тетово 

258. тиквеш 

259. тиквешко-езеро 

260. треска 

261. центар 

262. центар-жупа 

263. црна-река 

264. црн-дрим 

265. чаир 

266. чашка 

267. чешиново-облешево 

268. чучер-сандево 

269. шар-планина 

270. штип 

271. шуто-оризари 

MONTENEGRO 

1. stateofmontenegro 

2. state-montenegro 

3. state-of-montenegro 

4. montenegrostate 

5. montenegro-state 

6. drzavacrnagora 

7. drzava-crna-gora 

8. glavnigradpodgorica 

9. andrijevica 

10. bijelopolje 

11. prijestonicacetinje 

12. pljevlja 

13. pluzine 

14. rozaje 

15. savnik 

16. presidentofmontenegro 

17. president-of-montenegro 

18. predsjednikcrnegore 

19. predsjednik-crnegore 

20. predsjednik-crne-gore 

21. vladacrnegore 

22. vlada-crnegore 

23. vlada-crne-gore 

24. governmentofmontenegro 

25. montenegrogovernment 

26. govmontenegro 

27. montenegrogov 

28. government-of-montenegro 

29. montenegro-government 

30. gov-montenegro 

31. montenegro-gov 

32. parliamentofmontenegro 

33. parliament-of-montenegro 

34. montenegro-parliament 

35. монтенегро 

36. црна-гора 

37. државацрнагора 

38. држава-црна-гора 

39. мне 

40. главниградподгорица 

41. подгорица 

42. беране 

43. будва 

44. даниловград 

45. херцегнови 

46. колашин 

47. котор 

48. плав 

49. плужине 

50. тиват 

51. шавник 

52. владацрнегоре 

53. влада-црне-горе 
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54. скупштинацрнегоре 55. скупштина-црне-горе 

SERBIA 

1. сербия 

2. la-serbie 

3. laserbie 

4. theserbia 

5. the-serbia 

6. e-serbia 

7. e-srbija 

8. esrbija 

9. therepublicofserbia 

10. the-republic-of-serbia 

11. repubblicadiserbia 

12. repubblica-di-serbia 

13. républiquedeserbie 

14. république-de-serbie 

15. republikserbien 

16. republik-serbien 

17. республикасербия 

18. республика-сербия 

19. београд 

20. singidunum 

21. сингидунум 

22. новисад 

TYRKIA 

1. turkiye 

2. türkiye 

3. turkiyecumhuriyeti 

4. türkiyecumhuriyeti 

5. türkei 

6. die-türkei 

7. dietürkei 

8. republik-türkei 

9. republiktürkei 

10. турция 

11. pепублика-турция 

12. pепубликатурция 

13. turecká-republika 

14. tureckárepublika 

15. türgi 

16. türgi-vabariik 

17. türgivabariik 

18. la-république-de-turquie 

19. larépubliquedeturquie 

20. république-de-turquie 

21. républiquedeturquie 

22. république-turquie 

23. républiqueturquie 

24. turquía 

25. república-de-turquia 

26. repúblicadeturquia 

27. república-de-turquía 

28. repúblicadeturquía 

29. la-república-de-turquía 

30. larepúblicadeturquía 

31. törökország 

32. török-köztársaság 

33. törökköztársaság 

34. república-da-turquia 

35. repúblicadaturquia 

36. turecká-republika 

37. tureckárepublika 

38. turčija 

39. republika-turčija 

40. republikaturčija 

41. τουρκία 

42. τουρκική-δημοκρατία 

43. τουρκικήδημοκρατία 

44. турция 

45. pеспублика-турция 

46. pеспубликатурция» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1304/2014 

av 26. november 2014 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Rullende materiell - 

støy», om endring av vedtak 2008/232/EF og om oppheving av beslutning 2011/229/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 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004(2) er det fastsatt at Det europeiske jernbanebyrå 

(«byrået») skal sikre at de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne («TSI-ene») er tilpasset den tekniske 

utviklingen, markedsutviklingen og de samfunnsmessige kravene, og at det skal framlegge forslag for Kommisjonen om 

de endringer i TSI-ene som det anser for nødvendige. 

2) Ved beslutning C(2010) 2576 av 29. april 2010 gav Kommisjonen byrået mandat til å utarbeide og gjennomgå TSI-ene 

med sikte på å utvide deres virkeområde til hele jernbanesystemet i Unionen, og til å gjennomføre en undersøkelse av 

om det ville være hensiktsmessig å samle støykravene til rullende materiell for høyhastighetstog og rullende materiell 

for konvensjonelle tog. Konklusjonen fra undersøkelsen ERA/REP/13-2011/INT var at én TSI bør omfatte både 

høyhastighetsmateriell og konvensjonelt materiell. Støykravene til konvensjonelt materiell og høyhastighetsmateriell 

bør derfor slås sammen. 

3) I nr. 7.2 i vedlegget til kommisjonsbeslutning 2011/229/EU(3) er det fastsatt at byrået skal foreta en omfattende 

gjennomgåelse og ajourføring av TSI-en som gjelder for støy, og på grunnlag av dette arbeidet skal det framlegges en 

rapport og, om nødvendig, et forslag for Kommisjonen. 

4) Byrået framla 3. september 2013 anbefalingen ERA/REC/07-2013/REC om vedtak av TSI-en som gjelder for støy. 

5) Som ledd i tilpasningen til den tekniske utviklingen og for å oppmuntre til modernisering bør nyskapende løsninger 

fremmes, og det bør på visse vilkår tillates at de gjennomføres. Dersom en nyskapende løsning foreslås, bør produsenten 

eller dennes representant oppgi hvordan løsningen avviker fra eller utfyller de relevante bestemmelsene i TSI-en. Den 

nyskapende løsningen bør vurderes av Kommisjonen. Dersom denne vurderingen er positiv, bør byrået utarbeide 

hensiktsmessige funksjons- og grensesnittspesifikasjoner for den nyskapende løsningen og utarbeide de relevante 

vurderingsmetodene. 

6) Etter halve tiden bør det foretas en analyse med sikte på å redusere støyutslipp fra eksisterende kjøretøyer, samtidig som 

det tas hensyn til jernbanesektorens konkurranseevne. Dette gjelder særlig godsvogner og er viktig for å kunne øke 

aksepten for godstrafikk på jernbane blant borgerne. 

7) I samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal medlemsstatene underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og verifisering som skal benyttes i særtilfeller, og om 

hvilke organer som er ansvarlige for å gjennomføre disse framgangsmåtene. 

8) Rullende materiell reguleres på det nåværende tidspunkt i henhold til gjeldende nasjonale, bilaterale, multilaterale eller 

internasjonale avtaler. Det er viktig at disse avtalene ikke hindrer nåværende og framtidig utvikling mot samtrafikkevne. 

Medlemsstatene bør derfor underrette Kommisjonen om slike avtaler. 

9) Beslutning 2011/229/EU bør derfor oppheves.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 356 av 12.12.2014, s. 421, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 272/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 60. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå 

(«byråforordningen») (EUT L 220 av 21.6.2004, s. 3). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2011/229/EU av 4. april 2011 om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen som gjelder for delsystemet 

«Rullende materiell - støy» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 99 av 13.4.2011, s. 1). 

2021/EØS/17/70 
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10) Kommisjonsvedtak 2008/232/EF(1) bør derfor endres med hensyn til grenseverdiene for stasjonær støy, nivåene for 

innvendig støy og grenseverdiene knyttet til utvendig støy. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ved denne forordning fastsettes den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) for delsystemet «Rullende materiell - 

støy» i Unionens jernbanesystem, som angitt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne TSI-en får anvendelse på rullende materiell som hører inn under virkeområdet til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1302/2014(2) og kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013(3). 

Artikkel 3 

Innen seks måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om alle avtaler som 

inneholder krav til grenseverdier for støy, forutsatt at de ikke allerede er meddelt i henhold til kommisjonsvedtak 2006/66/EF(4) 

eller kommisjonsbeslutning 2011/229/EU. 

Følgende avtaler skal meddeles: 

a) Nasjonale avtaler mellom medlemsstatene og jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltere som er inngått på fast eller 

midlertidig basis, og som er nødvendige på grunn av at den aktuelle transporttjenesten har en spesifikk eller lokal karakter. 

b) Bilaterale eller multilaterale avtaler mellom jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere eller sikkerhetsmyndigheter som 

medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne. 

c) Internasjonale avtaler som er inngått mellom én eller flere medlemsstater og minst én tredjestat, eller mellom 

jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltere fra medlemsstater og minst ett jernbaneforetak eller én infrastrukturforvalter fra 

en tredjestat, og som medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne. 

Artikkel 4 

De framgangsmåtene for samsvarsvurdering, vurdering av bruksegnethet og EF-verifisering som er angitt i avsnitt 6 i vedlegget 

til denne forordning, skal bygge på modulene definert i kommisjonsbeslutning 2010/713/EU(5). 

Artikkel 5 

1. Når det gjelder særtilfellene nevnt i nr. 7.3.2 i vedlegget, er de kravene som skal være oppfylt ved verifiseringen av 

samtrafikkevnen i samsvar med artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF, de gjeldende tekniske forskriftene som er i bruk i den 

medlemsstaten som gir tillatelse til ibruktaking av de delsystemene som er omfattet av denne forordning.  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2008/232/EF av 21. februar 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «rullende 

materiell» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (EUT L 84 av 26.3.2008, s. 132). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014 av 18. november 2014 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «Rullende materiell - lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» i Den europeiske unions jernbanesystem (EUT  

L 356 av 12.12.2014, s. 228). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 av 13. mars 2013 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for 

delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» i Den europeiske unions jernbanesystem, og om oppheving av vedtak 2006/861/EF (EUT  

L 104 av 12.4.2013, s. 1). 

(4) Kommisjonsvedtak 2006/66/EF av 23. desember 2005 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen som gjelder for delsystemet 

«rullende materiell — støy» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 37 av 8.2.2006, s. 1). 

(5) Kommisjonsbeslutning 2010/713/EU av 9. november 2010 om moduler for framgangsmåter for vurdering av samsvar, bruksegnethet og 

EF-verifisering som skal brukes i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne vedtatt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF (EUT L 319 av 4.12.2010, s. 1). 
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2. Innen seks måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, skal hver medlemsstat underrette Kommisjonen og 

medlemsstatene om: 

a) de tekniske forskriftene nevnt i nr. 1, 

b) hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og verifisering som vil bli benyttet ved anvendelse av de tekniske 

forskriftene nevnt i nr. 1, 

c) hvilke organer utpekt i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF som skal utføre framgangsmåtene for 

samsvarsvurdering og verifisering med hensyn til særtilfellene angitt i nr. 7.3.2 i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 6 

Samsvar med nedre tiltaksverdier for eksponering angitt i artikkel 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/10/EF(1) skal 

sikres ved overholdelse av nivået for innvendig støy i førerhuset, som angitt i nr. 4.2.4 i vedlegget til denne forordning, samt 

ved hensiktsmessige driftsforhold som skal defineres av jernbaneforetaket. 

Artikkel 7 

1. For å tilpasse seg til den tekniske utviklingen kan produsenten eller dennes representant foreslå nyskapende løsninger som 

ikke er i samsvar med spesifikasjonene angitt i vedlegget, og/eller som vurderingsmetodene angitt i vedlegget ikke kan 

anvendes på. 

2. Nyskapende løsninger kan gjelde delsystemet «Rullende materiell» og dets deler og samtrafikkomponenter. 

3. Dersom en nyskapende løsning foreslås, skal produsenten eller dennes representant som er etablert i Unionen, oppgi 

hvordan den avviker fra eller utfyller de relevante bestemmelsene i denne TSI-en, og skal framlegge avvikene for Kommisjonen 

for analyse. Kommisjonen kan be om en uttalelse fra byrået om den foreslåtte nyskapende løsningen. 

4. Kommisjonen skal avgi en uttalelse om den foreslåtte nyskapende løsningen. Dersom denne uttalelsen er positiv, skal 

byrået utarbeide hensiktsmessige funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og vurderingsmetoden som TSI-en skal inneholde for 

at den nyskapende løsningen skal kunne brukes, og disse skal deretter innarbeides i TSI-en i revisjonsprosessen i samsvar med 

artikkel 6 i direktiv 2008/57/EF. Dersom uttalelsen er negativ, skal den foreslåtte nyskapende løsningen ikke brukes. 

5. I påvente av at TSI-en revideres skal en positiv uttalelse fra Kommisjonen anses som et akseptabelt kriterium for å sikre 

samsvar med de grunnleggende kravene i direktiv 2008/57/EF, og kan derfor benyttes i vurderingen av delsystemet. 

Artikkel 8 

Verifiseringserklæringen og/eller typesamsvarserklæringen for et nytt kjøretøy som er utstedt i henhold til beslutning 

2011/229/EU, skal anses som gyldig 

— for lokomotiver, elektriske enheter (EMU), dieseldrevne enheter (DMU) og passasjervogner til type- eller designsertifikatet 

må fornyes som angitt i beslutning 2011/291/EU for tilfeller der nevnte beslutning får anvendelse, eller til 31. mai 2017 for 

andre tilfeller, 

— for godsvogner til 13. april 2016. 

Verifiseringserklæringen og/eller typesamsvarserklæringen for et nytt kjøretøy som er utstedt i henhold til vedtak 2008/232/EF, 

skal anses som gyldig til type- eller designsertifikatet må fornyes som angitt i denne beslutning. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/10/EF av 6. februar 2003 om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering av 

arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy) (syttende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 

89/391/EØF) (EUT L 42 av 15.2.2003, s. 38). 
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Artikkel 9 

1. Beslutning 2011/229/EU oppheves med virkning fra 1. januar 2015. 

2. I vedlegget til vedtak 2008/232/EF oppheves nr. 4.2.6.5, 4.2.7.6 og 7.3.2.15 med virkning fra 1. januar 2015. 

3. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 og 2 får imidlertid fortsatt anvendelse på prosjekter godkjent i samsvar med de TSI-ene som 

er vedlagt de nevnte rettsaktene, og, med mindre søkeren ber om å få anvende denne forordning, på prosjekter for nye 

kjøretøyer og på fornyelse eller opprusting av eksisterende kjøretøyer som er langt framskredne eller omfattes av en gjeldende 

kontrakt på den datoen denne forordning kunngjøres, eller på tilfeller nevnt i artikkel 8 i denne forordning. 

Artikkel 10 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. Før 1. januar 2015 kan det imidlertid gis tillatelse til ibruktaking i henhold til TSI-en 

angitt i vedlegget til denne forordning. 

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

samsvar med traktatene. 

Utferdiget i Brussel 26. november 2014. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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1. INNLEDNING 

De tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (TSI-ene) fastsetter i alminnelighet for hvert delsystem (eller en 

del av det) det optimale nivået for harmoniserte spesifikasjoner for å sikre samtrafikkevnen i jernbanesystemet. 

Derfor harmoniserer TSI-ene bare spesifikasjonene for parametrer som er kritiske for samtrafikkevnen 

(grunnleggende parametrer). Spesifikasjonene i TSI-ene skal oppfylle de grunnleggende kravene som angitt i 

vedlegg III til direktiv 2008/57/EF. 

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet definerer denne TSI-en det optimale nivået for harmonisering knyttet 

til spesifikasjonene for delsystemet «Rullende materiell» som definert i nr. 1.1, med det formål å begrense 

støyutslippene fra jernbanesystemet i Unionen. 

1.1. Teknisk virkeområde 

Denne TSI-en får anvendelse på alt rullende materiell som hører inn under virkeområdet til kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1302/2014 (TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk - LOC&PAS TSI) og 

kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 (TSI-en for godsvogner - WAG TSI). 

1.2. Geografisk virkeområde 

TSI-ens geografiske virkeområde tilsvarer virkeområdene definert i nr. 1.2 i forordning (EU) nr.  1302/2014 

og nr. 1.2 i forordning (EU) nr. 321/2013, for de respektive typene av rullende materiell.  

2. DEFINISJON AV DELSYSTEMET 

Med «enhet» menes det rullende materiellet som omfattes av denne TSI-en og dermed skal gjennomgå 

framgangsmåten for EF-verifisering. Kapittel 2 i forordning (EU) nr. 1302/2014 og kapittel 2 i forordning (EU) 

nr. 321/2013 beskriver hva en enhet kan bestå av. 

Kravene i denne TSI-en får anvendelse på følgende kategorier rullende materiell angitt i nr. 1.2 i vedlegg I til 

direktiv 2008/57/EF: 

a) Tog med forbrenningsdrift eller elektrisk drift. Denne kategorien er definert nærmere i kapittel 2 i 

forordning (EU) nr. 1302/2014 og skal i denne TSI-en vises til som elektrisk enheter (EMU) eller 

dieseldrevne enheter (DMU). 

b) Motorvogner med forbrenningsdrift eller elektrisk drift. Denne kategorien er definert nærmere i kapittel 2 i 

forordning (EU) nr. 1302/2014 og skal i denne TSI-en vises til som lokomotiver. Motorvogner som utgjør en 

del av et «tog med forbrenningsdrift eller elektrisk drift», og skinnegående motorvogner omfattes ikke av 

denne kategorien og tilhører kategorien under bokstav a). 

c) Passasjervogner og andre tilsvarende vogner. Denne kategorien er definert nærmere i kapittel 2 i forordning 

(EU) nr. 1302/2014 og skal i denne TSI-en vises til som passasjervogner. 

d) Godsvogner, herunder kjøretøyer til transport av lastebiler. Denne kategorien er definert nærmere i kapittel 2 i 

forordning (EU) nr. 321/2013 og skal i denne TSI-en vises til som godsvogner. 

e) Mobilt jernbaneutstyr for bygging og vedlikehold av infrastruktur. Denne kategorien er definert nærmere i 

kapittel 2 i forordning (EU) nr. 1302/2014 og består av arbeidskjøretøyer (vises til i denne TSI-en som 

arbeidskjøretøyer) og inspeksjonskjøretøyer, som tilhører kategoriene i bokstav a), b) eller d), avhengig av 

konstruksjonen. 

3. GRUNNLEGGENDE KRAV 

Alle grunnleggende parametrer angitt i denne TSI-en, skal være forbundet med minst ett av de grunnleggende 

kravene som angitt i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF. Tabell 1 viser forbindelsen. 

Tabell 1 

Grunnleggende parametrer og deres forbindelse med de grunnleggende kravene 
 

Nr. Grunnleggende parameter 

Grunnleggende krav 

Sikkerhet 

Pålitelighet 

– 

Tilgjenge-

lighet 

Helse Miljøvern 
Teknisk 

forenlighet 

4.2.1 Grenseverdier for stasjonær støy    1.4.4  

4.2.2 Grenseverdier for igangsettings-

støy 

   1.4.4  
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Nr. Grunnleggende parameter 

Grunnleggende krav 

Sikkerhet 

Pålitelighet 

– 

Tilgjenge-

lighet 

Helse Miljøvern 
Teknisk 

forenlighet 

4.2.3 Grenseverdier for forbikjørings-

støy 

   1.4.4  

4.2.4 Grenseverdier for innvendig støy 

i førerhuset. 

   1.4.4  

4. BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET 

4.1. Innledning 

I dette kapitlet defineres det optimale nivået for harmonisering knyttet til spesifikasjonene for delsystemet 

«Rullende materiell» med det formål å begrense støyutslippene fra jernbanesystemet i Unionen og oppnå 

samtrafikkevne. 

4.2. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemene 

Følgende parametrer er identifisert som kritiske for samtrafikkevnen (grunnleggende parametrer): 

a) «Stasjonær støy». 

b) «Igangsettingsstøy». 

c) «Forbikjøringsstøy». 

d) «Innvendig støy i førerhuset». 

De tilsvarende funksjonsspesifikasjonene og tekniske spesifikasjonene som er forbundet med de forskjellige 

kategoriene rullende materiell, er angitt i dette avsnitt. Når det gjelder enheter med både forbrenningsdrift og 

elektrisk drift, skal de relevante grenseverdiene under alle normale driftsforhold overholdes. Dersom ett av disse 

driftsforholdene innebærer samtidig bruk av både forbrenningsdrift og elektrisk drift, gjelder den minst restriktive 

grenseverdien. I samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF kan det fastsettes bestemmelser om 

særtilfeller. Slike bestemmelser er angitt i nr. 7.3. 

Framgangsmåtene for vurdering av kravene i dette avsnitt er definert i de angitte avsnittene og numrene i  

kapittel 6. 

4.2.1. Grenseverdier for stasjonær støy 

Grenseverdiene for følgende lydtrykknivåer under normale forhold for et kjøretøy med hensyn til stasjonær støy 

forbundet med kategoriene i delsystemet «Rullende materiell», er angitt i tabell 2: 

a) Det A-veide ekvivalente, kontinuerlige lydtrykknivået for enheten (LpAeq,T[unit]), 

b) det A-veide ekvivalente, kontinuerlige lydtrykknivået ved nærmeste målepunkt i med hensyn til 

hovedluftkompressoren (Li
pAeq,T), og 

c) det AF-veide lydtrykknivået ved nærmeste målepunkt i med hensyn til impulsstøy fra lufttørkerens 

utløpsventil (Li
pAFmax). 

Grenseverdiene er definert i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje, 1,2 m over skinnetopp. 

Tabell 2 

Grenseverdier for stasjonær støy 
 

Kategori av delsystemet «Rullende materiell» LpAeq,T[unit] [dB] Li
pAeq,T [dB] Li

pAFmax [dB] 

Elektriske lokomotiver og arbeidskjøretøyer med 
elektrisk drift 

70 75 85 

Diesellokomotiver og dieseldrevne arbeidskjøretøyer 71 78 
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Kategori av delsystemet «Rullende materiell» LpAeq,T[unit] [dB] Li
pAeq,T [dB] Li

pAFmax [dB] 

EMU-er 65 68 

DMU-er 72 76  

Passasjervogner 64 68 

Godsvogner 65 tredjepart tredjepart 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.1. 

4.2.2. Grenseverdier for igangsettingsstøy 

Grenseverdiene for AF-veid største lydtrykknivå (LpAF,max) for igangsettingsstøy forbundet med kategoriene i 

delsystemet «Rullende materiell», er angitt i tabell 3. Grenseverdiene er definert i en avstand av 7,5 m fra sporets 

midtlinje, 1,2 m over skinnetopp. 

Tabell 3 

Grenseverdier for igangsettingsstøy 

Kategori av delsystemet «Rullende materiell» LpAF,max [dB] 

Elektriske lokomotiver med samlet trekkraft P < 4500 kW 81 

Elektriske lokomotiver med samlet trekkraft P ≥ 4500 kW 

Arbeidskjøretøyer med elektrisk drift 

84 

Diesellokomotiver P < 2000 kW ved motorens utgående aksel 85 

Diesellokomotiver P ≥ 2000 kW ved motorens utgående aksel 

Dieseldrevne arbeidskjøretøyer 

87 

EMU-er med høyeste hastighet vmax < 250 km/t 80 

EMU-er med høyeste hastighet vmax ≥ 250 km/t 83 

DMU-er P < 560 kW/motor ved motorens utgående aksel 82 

DMU-er P ≥ 560 kW/motor ved motorens utgående aksel 83 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.2. 

4.2.3. Grenseverdier for forbikjøringsstøy 

Grenseverdiene for AF-veid ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå ved en hastighet på 80 km/t (LpAeq,Tp,(80 km/t)) og, 

dersom relevant, ved 250 km/t (LpAeq,Tp,(250 km/t)) for forbikjøringsstøy forbundet med kategoriene i delsystemet 

«Rullende materiell», er angitt i tabell 4. Grenseverdiene er definert i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje,  

1,2 m over skinnetopp. 

Målinger ved hastigheter på 250 km/t eller høyere skal også foretas ved det «ekstra målepunktet» med en høyde på 

3,5 m over skinnetopp i samsvar med kapittel 6 i EN ISO 3095:2013 og vurdert i forhold til de gjeldende 

grenseverdiene i tabell 4.  
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Tabell 4 

Grenseverdier for forbikjøringsstøy 

Kategori av delsystemet «Rullende materiell» LpAeq,Tp (80 km/t) [dB] LpAeq,Tp (250 km/t) [dB] 

Elektriske lokomotiver og arbeidskjøretøyer med elektrisk drift 84 99 

Diesellokomotiver og dieseldrevne arbeidskjøretøyer 85 tredjepart 

EMU-er 80 95 

DMU-er 81 96 

Passasjervogner 79 tredjepart 

Godsvogner (normalisert til APL = 0,225)(*) 83 tredjepart 

(*) APL er antall aksler dividert med lengden over bufferne (m-1). 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.3. 

4.2.4. Grenseverdier for innvendig støy i førerhuset. 

Grenseverdiene for AF-veid ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå (LpAeq,T) for innvendig støy i førerhuset på 

elektriske lokomotiver og diesellokomotiver, arbeidskjøretøyer, EMU-er, DMU-er og passasjervogner med 

førerhus, er angitt i tabell 5. Grenseverdiene er definert ved et punkt nær lokomotivførerens øre. 

Tabell 5 

Grenseverdier for innvendig støy i førerhuset 

Støy i førerhuset LpAeq,T [dB] 

Stillestående med lydsignal fra signalhorn 95 

Ved høyeste hastighet vmax dersom vmax < 250 km/t 78 

Ved høyeste hastighet vmax dersom 250 km/t ≤ vmax < 350 km/t 80 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.2.2.4. 

4.3. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene 

Denne TSI-en har følgende grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell»: 

Grensesnitt mot delsystemene i bokstav a), b), c) og e) i kapittel 2 (omhandlet i forordning (EU) nr. 1302/2014) 

med hensyn til 

— stasjonær støy, 

— igangsettingsstøy (gjelder ikke passasjervogner), 

— forbikjøringsstøy, 

— innvendig støy i førerhuset når dette er relevant.  
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Grensesnitt mot delsystemene i bokstav d) i kapittel 2 (omhandlet i forordning (EU) nr. 321/2013) med hensyn til: 

— forbikjøringsstøy, 

— stasjonær støy. 

4.4. Driftsregler 

Krav til driftsregler for delsystemet «Rullende materiell» er angitt i nr. 4.4 i forordning (EU) nr. 1302/2014 og nr. 

4.4 i forordning (EU) nr. 321/2013. 

4.5. Vedlikeholdsregler 

Krav til vedlikeholdsregler for delsystemet «Rullende materiell» er angitt i nr. 4.5 i forordning (EU) nr. 1302/2014 

og nr. 4.5 i forordning (EU) nr. 321/2013. 

4.6. Faglige kvalifikasjoner 

Ikke relevant. 

4.7. Helse- og sikkerhetsvilkår 

Se artikkel 6 i denne forordning. 

4.8. Europeisk register over godkjente kjøretøytyper 

Hvilke opplysningene om det rullende materiellet som skal registreres i det europeiske registeret over godkjente 

kjøretøytyper (ERATV), er angitt i beslutning 2011/665/EU. 

5. SAMTRAFIKKOMPONENTER 

Det er ikke angitt noen samtrafikkomponenter i denne TSI-en. 

6. SAMSVARSVURDERING OG EF-VERIFISERING 

6.1. Samtrafikkomponenter 

Ikke relevant. 

6.2. Delsystemet «Rullende materiell» med hensyn til støy fra rullende materiell 

6.2.1. Moduler 

EF-verifiseringen skal utføres i samsvar med modulen(e) beskrevet i tabell 6. 

Tabell 6 

Moduler for EF-verifisering av delsystemer 

SB EF-typeprøving 

SD EF-verifisering på grunnlag av et kvalitetsstyringssystem for produksjonsprosessen 

SF EF-verifisering på grunnlag av produktverifisering 

SH1 EF-verifisering på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll 

Disse modulene er angitt nærmere i beslutning 2010/713/EU.  
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6.2.2. Framgangsmåter for EF-verifisering 

Søkeren skal velge en av følgende framgangsmåter for vurdering, som består av én eller flere moduler for EF-

verifisering av delsystemet: 

— (SB+SD), 

— (SB+SF), 

— (SH1). 

Innenfor rammen av den valgte modulen eller modulkombinasjonen skal det vurderes om delsystemet oppfyller 

kravene definert i nr. 4.2. Om nødvendig angis ytterligere krav vedrørende vurderingen i numrene nedenfor. 

6.2.2.1. S tas jonær  s tø y  

Samsvar med grenseverdiene for stasjonær støy som angitt i nr. 4.2.1 skal dokumenteres i samsvar med nr. 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4, 5.5 (unntatt nr. 5.5.2), 5.7 og 5.8.1 i EN ISO 3095:2013. 

Til vurdering av støyen fra hovedluftkompressoren ved nærmeste målepunkt i skal indikatoren Li
pAeq,T brukes, der 

T representerer én driftssyklus som definert i nr. 5.7 i EN ISO 3095:2013. Bare de togsystemene som kreves for å 

kunne drive luftkompressoren under normale driftsforhold, skal brukes til dette. De togsystemene som ikke er 

nødvendige for drift av kompressoren, kan slås av, slik at de ikke bidrar til den støyen som måles. Samsvar med 

grenseverdiene skal dokumenteres utelukkende under de forholdene som er nødvendige for drift av 

hovedluftkompressoren ved laveste o/min. 

Til vurdering av kilder til impulsstøy ved nærmeste målepunkt i skal indikatoren Li
pAFmax brukes. Den relevante 

støykilden er lufttørkerens utløpsventil. 

6.2.2.2. Igangset t in gss tø y  

Samsvar med grenseverdiene for igangsettingsstøy som angitt i nr. 4.2.2 skal dokumenteres i samsvar med  

kapittel 7 (unntatt nr. 7.5.1.2) i EN ISO 3095:2013. Grenseverdimetoden som viser til nr. 7.5 i EN ISO 3095:2013, 

får anvendelse. Som avvik fra nr. 7.5.3 i EN ISO 3095:2013 skal toget akselerere fra stillestående opp til 30 km/t 

og så opprettholde hastigheten. 

I tillegg skal støyen måles i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje og i en høyde på 1,2 m over skinnetopp. 

Gjennomsnittsnivåmetoden og grenseverdimetoden i samsvar med henholdsvis nr. 7.6 og 7.5 i EN ISO 3095:2013 

får anvendelse, og toget skal akselerere fra stillestående opp til 40 km/t og så opprettholde hastigheten. De målte 

verdiene vurderes ikke mot noen grenseverdi, og skal registreres i den tekniske dokumentasjonen og meddeles 

byrået. 

For arbeidskjøretøyer skal framgangsmåten ved start utføres uten ytterligere last på vogner uten trekkraft. 

6.2.2.3. Forb ikjør ingss tø y  

Samsvar med grenseverdiene for forbikjøringsstøy som angitt i nr. 4.2.3 skal dokumenteres i samsvar med nr. 

6.2.2.3.1 og 6.2.2.3.2. 

6.2.2.3.1. Forhold på prøvingssporet 

Prøvingen skal foretas på et referansespor som definert i nr. 6.2 i EN ISO 3095:2013. 

Det er imidlertid tillatt å utføre prøvingen på et spor som ikke er i samsvar med forholdene på referansesporet når 

det gjelder skinneruhet og dempefaktor, så lenge støynivåene som måles i samsvar med nr. 6.2.2.3.2, ikke 

overstiger grenseverdiene fastsatt i nr. 4.2.3. 

Skinneruhet og dempefaktor på prøvingssporet skal fastsettes i alle tilfeller. Dersom sporet som prøvingene utføres 

på, ikke er i samsvar med forholdene på referansesporet, skal de målte støynivåene merkes som 

«sammenlignbare», ellers skal de merkes som «ikke sammenlignbare». Hvorvidt de målte støynivåene er 

«sammenlignbare» eller «ikke sammenlignbare», skal registreres i den tekniske dokumentasjonen.  
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De målte verdiene for skinneruhet på prøvingssporet er gyldig i et tidsrom som starter tre måneder før og slutter 

tre måneder etter denne målingen, forutsatt at det i løpet av dette tidsrommet ikke er foretatt vedlikehold på sporet 

som påvirker skinneruheten. 

De målte verdiene for dempefaktor på prøvingssporet er gyldig i et tidsrom som starter ett år før og slutter ett år 

etter denne målingen, forutsatt at det i løpet av dette tidsrommet ikke er foretatt vedlikehold på sporet som 

påvirker dempefaktoren. 

I den tekniske dokumentasjonen skal det bekreftes at spordataene knyttet til målingen av forbikjøringsstøy for 

kjøretøytypen var gyldig den eller de dagene prøvingen foregikk, f.eks. ved at det oppgis hvilken dato det sist ble 

foretatt vedlikehold som påvirket støyen. 

Videre er det tillatt å utføre prøvinger ved hastigheter på 250 km/t eller med på ballastfrie spor. I dette tilfellet skal 

grenseverdiene være 2 dB høyere enn dem som er fastsatt i nr. 4.2.3. 

6.2.2.3.2. Framgangsmåte 

Prøvingene skal utføres i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 og 6.7 (unntatt 6.7.2) i EN ISO 

3095:2013. Enhver sammenligning med grenseverdier skal utføres slik at resultater avrundes til nærmeste hele 

desibel. Enhver normalisering skal foretas før avrunding. En nærmere framgangsmåte for vurdering er angitt i nr. 

6.2.2.3.2.1, 6.2.2.3.2.2 og 6.2.2.3.2.3. 

6.2.2.3.2.1. EMU-er, DMU-er, lokomotiver og passasjervogner 

For EMU-er, DMU-er, lokomotiver og passasjervogner skilles det mellom tre klasser for høyeste driftshastighet: 

1) Dersom enhetens høyeste driftshastighet er høyst 80 km/t, skal forbikjøringshastigheten måles ved dens 

høyeste hastighet vmax. Denne verdien skal ikke overstige grenseverdien LpAeq,Tp(80 km/t) fastsatt i nr. 4.2.3. 

2) Dersom enhetens høyeste driftshastighet vmax er høyere enn 80 km/t og lavere enn 250 km/t, skal 

forbikjøringsstøyen måles ved 80 km/t og ved dens høyeste hastighet. Begge målte verdier for 

forbikjøringsstøy LpAeq,Tp(vtest) skal normaliseres til referansehastigheten på 80 km/t LpAeq,Tp(80 km/t) ved hjelp av 

formel (1). Den normaliserte verdien skal ikke overstige grenseverdien LpAeq,Tp(80 km/t) fastsatt i nr. 4.2.3. 

Formel (1): 

LpAeq,Tp(80 km/t) = LpAeq,Tp(vtest) – 30 * log (vtest/80 km/t) 

Vtest = faktisk hastighet under målingen 

3) Dersom enhetens høyeste driftshastighet vmax er minst 250 km/t, skal forbikjøringsstøyen måles ved  

80 km/t og ved dens høyeste hastighet, med en øvre grense for prøvingshastighet på 320 km/t. Den målte 

verdien for forbikjøringsstøy LpAeq,Tp(vtest) ved 80 km/t skal normaliseres til referansehastigheten på  

80 km/t LpAeq,Tp(80 km/t) ved hjelp av formel (1). Den normaliserte verdien skal ikke overstige grenseverdien 

LpAeq,Tp(80 km/t) fastsatt i nr. 4.2.3. De målte verdiene for forbikjøringsstøy ved høyeste hastighet 

LpAeq,Tp(vtest) skal normaliseres til referansehastigheten på 250 km/t LpAeq,Tp(250 km/t) ved hjelp av formel (2). 

Den normaliserte verdien skal ikke overstige grenseverdien LpAeq,Tp(250 km/t) fastsatt i nr. 4.2.3. 

Formel (2): 

LpAeq,Tp(250 km/t) = LpAeq,Tp(vtest) – 50 * log(vtest/250 km/t) 

Vtest = faktisk hastighet under målingen 

6.2.2.3.2.2. Godsvogner 

For godsvogner skilles det mellom to klasser for høyeste driftshastighet: 

1) Dersom enhetens høyeste driftshastighet vmax er høyst 80 km/t, skal forbikjøringshastigheten måles ved dens 

høyeste hastighet. De målte verdiene for forbikjøringsstøy LpAeq,Tp(vtest) skal normaliseres til en referanse-APL 

på 0,225 m-1 LpAeq,Tp (APLref) ved hjelp av formel (3). Denne verdien skal ikke overstige grenseverdien  

LpAeq,Tp(80 km/t) fastsatt i nr. 4.2.3.   
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Formel (3): 

LpAeq,Tp (APLref) = LpAeq,Tp(vtest) – 10 * log(APLwag/0,225 m-1) 

APLwag = antall aksler dividert med lengden over bufferne [m-1] 

V t est= faktisk hastighet under målingen 

2) Dersom enhetens høyeste driftshastighet vmax er høyere enn 80 km/t, skal forbikjøringsstøyen måles ved  

80 km/t og ved dens høyeste hastighet. Begge målte verdier for forbikjøringsstøy LpAeq,Tp(vtest) skal 

normaliseres til referansehastigheten på 80 km/t og til en referanse-APL på 0,225 m-1 LpAeq,Tp(APL ref, 80 km/t) ved 

hjelp av formel (4). Den normaliserte verdien skal ikke overstige grenseverdien LpAeq,Tp(80 km/t) fastsatt i  

nr. 4.2.3. 

Formel (4): 

LpAeq,Tp (APLref, 80 km/t) = LpAeq,Tp(vtest) – 10 * log(APLwag/0,225 m-1) — 30 * log(vtest/80 km/t) 

APLwag = antall aksler dividert med lengden over bufferne [m-1] 

V t est  = faktisk hastighet under målingen 

6.2.2.3.2.3. Arbeidskjøretøyer 

For arbeidskjøretøyer gjelder samme framgangsmåte for vurdering som angitt i nr. 6.2.2.3.2.1. Målingen skal 

utføres uten ytterligere last på vogner uten trekkraft. 

Arbeidskjøretøyer skal anses å oppfylle kravene til forbikjøringsstøy i nr. 4.2.3 uten måling når de 

— utelukkende bremses med enten komposittbremseklosser eller skivebremser, og 

— er utstyrt med pussebremseklosser av komposittmateriale, dersom pussebremseklosser er montert. 

6.2.2.4. Innvendig s tø y i  fø rerhu se t  

Samsvar med grenseverdiene for innvendig støy i førerhuset som angitt i nr. 4.2.4 skal dokumenteres i samsvar 

med EN 15892:2011. For arbeidskjøretøyer skal målingen utføres uten ytterligere last på vogner uten trekkraft. 

6.2.3. Forenklet vurdering 

I stedet for prøvingsmetodene angitt i nr. 6.2.2 er det tillatt å erstatte noen eller alle prøvingene med en forenklet 

vurdering. Den forenklede vurderingen består av akustisk sammenligning av den enheten som vurderes, med en 

eksisterende type (heretter kalt referansetype) med dokumenterte støyegenskaper. 

Den forenklede vurderingen kan brukes til hver av de gjeldende grunnleggende parametrene «stasjonær støy», 

«igangsettingsstøy», «forbikjøringsstøy» og «innvendig støy i førerhuset» for seg, og går ut på å dokumentere at 

følgene av forskjellene mellom referansetypen og den enheten som skal vurderes, ikke medfører at grenseverdiene 

angitt i nr. 4.2, overskrides. 

For enheter som vurderes med forenklet vurdering, skal dokumentasjonen av samsvar omfatte en detaljert 

beskrivelse av de endringene som er relevante med hensyn til støy, sammenlignet med referansetypen. På 

bakgrunn av denne beskrivelsen skal det foretas en forenklet vurdering. De beregnede støyverdiene skal inneholde 

usikkerhetene ved den anvendte vurderingsmetoden. Den forenklede vurderingen kan være enten en beregning 

og/eller en forenklet måling. 

En enhet som er sertifisert på grunnlag av den forenklede vurderingsmetoden, skal ikke brukes som referanseenhet 

for en ytterligere vurdering.  
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Dersom den forenklede vurderingen anvendes på forbikjøringsstøy, skal referansetypen være i samsvar med minst 

én av følgende: 

— Kapittel 4, og dessuten skal resultatene med hensyn til forbikjøringsstøy være klassifisert som 

«sammenlignbare». 

— Kapittel 4 i beslutning 2011/299/EU, og dessuten skal resultatene med hensyn til forbikjøringsstøy være 

klassifisert som «sammenlignbare». 

— Kapittel 4 i vedtak 2006/66/EF. 

— Kapittel 4 i vedtak 2008/232/EF. 

Dersom det gjelder en godsvogn hvis parametrer sammenlignet med referansetypen ligger innenfor det tillatte 

området i tabell 7, anses det uten ytterligere kontroll at enheten er i samsvar med grenseverdiene for 

forbikjøringsstøy fastsatt i nr. 4.2.3. 

Tabell 7 

Tillatt variasjon for godsvogner for å kunne fritas for kontroll 

Parameter Tillatt variasjon (sammenlignet med referanseenheten) 

Enhetens høyeste hastighet Alle hastigheter opp til 160 km/t. 

Type hjul Bare dersom det gir like mye eller mindre støy (akustisk karakterisering i 
samsvar med vedlegg E i EN 13979-1:2011). 

Egenvekt Bare innenfor området +20 %/- 5 %. 

Bremsekloss Bare dersom variasjonen ikke medfører høyere støyutslipp. 

7. GJENNOMFØRING 

7.1. Anvendelse av denne TSI-en på nye delsystemer 

Se artikkel 8 i denne forordning. 

7.2. Anvendelse av denne TSI-en på fornyede eller opprustede delsystemer 

Dersom en medlemsstat i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF anser at en ny tillatelse til 

ibruktaking er nødvendig, skal søkeren dokumentere at støynivåene til fornyede eller opprustede enheter fortsatt 

ligger under grenseverdiene fastsatt i TSI-en som var gjeldende da den aktuelle enheten første gang fikk tillatelse. 

Dersom det ikke forelå noen TSI på det tidspunktet da den første tillatelsen ble gitt, skal det dokumenteres at 

støynivåene for fornyede eller opprustede enheter enten ikke er økt eller fortsatt ligger under grenseverdiene 

fastsatt i vedtak 2006/66/EF eller vedtak 2002/735/EF. 

Dokumentasjonen skal begrenses til de grunnleggende parametrene som påvirkes av fornyelsen/opprustingen. 

Dersom den forenklede vurderingen anvendes, kan den opprinnelige enheten utgjøre referanseenheten i samsvar 

med bestemmelsene i nr. 6.2.3. 

Utskifting av en hel enhet eller ett eller flere kjøretøyer i en enhet (f.eks. utskifting etter en alvorlig skade) krever 

ikke en samsvarsvurdering på grunnlag av denne TSI-en, så lenge enheten eller kjøretøyet (kjøretøyene) er 

identiske med dem de erstatter. 

Dersom en godsvogn, når den fornyes eller opprustes, utstyres med komposittbremseklosser og ingen støykilder 

tilføres godsvognen som vurderes, skal det kunne forutsettes at kravene i nr. 4.2.3 er oppfylt uten ytterligere 

prøving. 

7.3. Særtilfeller 

7.3.1. Innledning 

Særtilfellene oppført i nr. 7.3.2, er klassifisert som 

a) «P»-tilfeller: «permanente» tilfeller, 

b) «T»-tilfeller: «midlertidige» tilfeller,  



Nr. 17/758 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

7.3.2. Liste over særtilfeller 

7.3.2.1. Gen erel le  sær t i l fe l le r  

Særtilfelle for Estland, Finland, Latvia og Litauen 

(«P») Anvendelse av nasjonale tekniske forskrifter i stedet for kravene i denne TSI-en er tillatt for enheter fra 

tredjestater konstruert for sporvidde 1520 mm. 

7.3.2.2. Gren severd i er  fo r  s t as jonær  s tø y (nr .  4 .2 .1)  

a) Særtilfelle for Finland 

(«T») For passasjervogner og godsvogner utstyrt med en dieselgenerator for strømforsyning på mer enn  

100 kW og beregnet utelukkende på bruk på jernbanenettet i Finland, kan grenseverdien for stasjonær støy 

LpAeq,T [unit] i tabell 2 heves til 72 dB. 

Beslutning 2011/229/EU kan fortsatt anvendes på godsvogner som skal brukes bare på Finlands territorium og 

fram til den relevante tekniske løsningen for nordiske vinterforhold er funnet, men i alle tilfeller ikke senere 

enn til 31. desember 2017. Dette skal ikke være til hinder for at godsvogner fra andre medlemsstater kan kjøre 

på det finske jernbanenettet. 

b) Særtilfelle for Storbritannia (Det forente kongerike) 

(«P») For DMU-er beregnet utelukkende på bruk på jernbanenettet i Storbritannia, kan grenseverdien for 

stasjonær støy LpAeq,T [unit] i tabell 2 heves til 77 dB. 

Dette særtilfellet får ikke anvendelse på DMU-er beregnet utelukkende på bruk på jernbanenettet High Speed 1. 

c) Særtilfelle for Storbritannia (Det forente kongerike) 

(«T») For enheter beregnet utelukkende på bruk på jernbanenettet i Storbritannia, får grenseverdiene Li
pAeq,T i 

tabell 2 for hovedluftkompressoren ikke anvendelse. De målte verdiene skal framlegges for den nasjonale 

sikkerhetsmyndigheten i Det forente kongerike. 

Dette særtilfellet får ikke anvendelse på enheter beregnet utelukkende på bruk på jernbanenettet High Speed 1. 

7.3.2.3. Gren severd i e r  fo r  i gan gset t ingss tø y (nr .  4 .2 .2)  

a) Særtilfelle for Sverige 

(«T») For lokomotiver med en samlet trekkraft på mer enn 6000 kW og en største aksellast på mer enn 25 t, 

kan grenseverdiene for igangsettingsstøy LpAF,max i tabell 3 heves til 89 dB. 

b) Særtilfelle for Storbritannia (Det forente kongerike) 

(«P») For enheter angitt i tabell 8 beregnet utelukkende på bruk på jernbanenettet i Storbritannia, kan 

grenseverdien for igangsettingsstøy LpAF,max i tabell 3 heves til verdiene angitt i tabell 8. 

Tabell 8 

Grenseverdiene for igangsettingsstøy vedrørende et særtilfelle for Storbritannia (Det forente kongerike) 

Kategori av delsystemet «Rullende materiell» LpAF,max [dB] 

Elektriske lokomotiver med samlet trekkraft P < 4500 kW 83 

Diesellokomotiver P < 2000 kW ved motorens utgående aksel 89 

DMU-er 85 

Dette særtilfellet får ikke anvendelse på enheter beregnet utelukkende på bruk på jernbanenettet High Speed 1.  
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7.3.2.4. Gren severd i er  fo r  fo rb ikjø r ingss tø y (n r .  4 .3 .2)  

a) Særtilfelle for Sverige 

(«T») For lokomotiver med en samlet trekkraft på mer enn 6000 kW og en største aksellast på mer enn 25 t, 

kan grenseverdiene for forbikjøringsstøy LpAeq,Tp (80 km/t) i tabell 4 heves til 85 dB. 

 _____  

Tillegg A 

Åpne punkter 

Denne TSI-en har ingen åpne punkter. 

 _____  

Tillegg B 

Standarder som det vises til i denne TSI-en 

TSI Standard 

Egenskaper som skal vurderes 
Henvisning til obligatoriske 

standarder 
Kapittel 

Stasjonær støy 4.2.1 — — 

6.2.2.1 EN ISO 3095:2013 5 

Igangsettingsstøy 4.2.2 — — 

6.2.2.2 EN ISO 3095:2013 7 

Forbikjøringsstøy 4.2.3 EN ISO 3095:2013 6 

6.2.2.3 EN ISO 3095:2013 6 

Innvendig støy i førerhuset 4.2.4 — — 

6.2.2.4 EN 15892:2011 Alle 

Forenklet vurdering 6.2.3 EN 13979-1:2011 Vedlegg E 
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Tillegg C 

Vurdering av delsystemet «Rullende materiell» 

Egenskaper som skal vurderes, som angitt i nr. 4.2 

  Særlig 

framgangs

måte for 

vurdering 

Element i 

delsys-

temet 

«Rullende 

materiell» 

Undersøkelse 

av prosjek-

teringen 

Typeprøving 
Rutineprø

ving 

Element i delsystemet «Rullende materiell» Nr. Nr. 

Stasjonær støy 4.2.1 X(*) X tredjepart 6.2.2.1  

Igangsettingsstøy 4.2.2 X(*) X tredjepart 6.2.2.2  

Forbikjøringsstøy 4.2.3 X(*) X tredjepart 6.2.2.3  

Innvendig støy i førerhuset 4.2.4 X(*) X tredjepart 6.2.2.4  

(*) Bare dersom den forenklede vurderingen i samsvar med nr. 6.2.3 anvendes. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/995 

av 8. juni 2015 

om endring av beslutning 2012/757/EU om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn 

til delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Den europeiske unions 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 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004(2) er det fastsatt at Det europeiske jernbanebyrå 

(heretter kalt «Byrået») skal sikre at de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (heretter kalt «TSI-ene») er 

tilpasset den tekniske utviklingen, markedsutviklingen og de samfunnsmessige kravene, og framlegge forslag for 

Kommisjonen om de endringer i TSI-ene som det anser for nødvendige. 

2) Ved beslutning C(2010) 2576 av 29. april 2010 gav Kommisjonen Byrået et mandat til å utvikle og gjennomgå TSI-ene 

med sikte på å utvide deres virkeområde til hele jernbanesystemet i Unionen. I henhold til vilkårene for dette mandatet 

ble Byrået bedt om å utvide virkeområdet for TSI-en for delsystemet «Drift og trafikkstyring» til hele jernbanesystemet 

i Unionen. 

3) Som oppfølging av Kommisjonens rapport om profil og oppgaver for annet togpersonale(3) ba Kommisjonen Byrået om 

å finne fram til felles sikkerhetskritiske oppgaver for annet togpersonale som ikke er knyttet til kjøretøyutforming/ 

rullende materiell, og om å fastsette virkeområdet for tillegg J til vedlegg I til kommisjonsbeslutning 2012/757/EU(4) 

(TSI-en for drift og trafikkstyring, TSI OPE). 

4) Den 18. desember 2013 og 18. juli 2014 utstedte Byrået to anbefalinger om endringer av TSI-en for delsystemet «Drift 

og trafikkstyring» (ERA-REC-100-2013/REC og ERA-REC-101-2014/REC). 

5) Beslutning 2012/757/EU bør derfor endres.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 30.6.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 273/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 62. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (EUT L 164 av 

30.4.2004, s. 1). 

(3) Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen om profil og 

oppgaver for annet togpersonale (COM(2013) 33 final av 30.1.2013). 

(4) Kommisjonsbeslutning 2012/757/EU av 14. november 2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Den europeiske unions jernbanesystem og om endring av vedtak 2007/756/EF (EUT L 345 av 

15.12.2012, s. 1). 

2021/EØS/17/71 
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6) I TSI-en for drift og trafikkstyring som fastsettes ved denne forordningen, behandles ikke alle grunnleggende krav fullt 

ut. I samsvar med artikkel 5 nr. 6 i direktiv 2008/57/EF bør tekniske forhold som ikke dekkes, identifiseres som «åpne 

punkter» som er underlagt gjeldende nasjonale regler i hver medlemsstat. 

7) Gjennomføring av TSI-en fastsatt i vedlegg I og samsvar med de relevante punktene i den nevnte TSI-en skal fastsettes i 

samsvar med en gjennomføringsplan som hver medlemsstat skal ajourføre for de linjene den er ansvarlig for. 

8) For øyeblikket reguleres jernbanetrafikken av gjeldende nasjonale, bilaterale, multinasjonale eller internasjonale avtaler. 

Det er viktig at disse avtalene ikke hindrer nåværende og framtidig utvikling mot samtrafikkevne. Medlemsstatene bør 

derfor underrette Kommisjonen om slike avtaler. 

9) I direktiv 2008/57/EF defineres delsystemet «Drift og trafikkstyring» som funksjonelt. Derfor vurderes samsvar med 

TSI-en for drift og trafikkstyring ikke når det gis godkjenning for ibruktaking av kjøretøyer, men bør vurderes ved 

vurdering av jernbaneforetaks og infrastrukturforvalteres sikkerhetsstyringssystemer. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I beslutning 2012/757/EU gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1, 2 og 3 erstattes med følgende: 

«Artikkel 1 

Formål 

Den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) som gjelder for delsystemet «Drift og trafikkstyring» i 

jernbanesystemet i hele Den europeiske union, som fastsatt i vedlegg I, vedtas. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  TSI-en fastsatt i vedlegg I får anvendelse på delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Unionens jernbanesystem som 

definert i nr. 2.5 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. 

2.  TSI-en får anvendelse på følgende jernbanenett: 

a)  Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog som definert i nr. 1.1 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF. 

b)  Det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (TEN) som definert i nr. 2.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/57/EF. 

c)  Andre deler av Unionens jernbanesystem. 

Det omfatter ikke de tilfellene som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF.  
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Artikkel 3 

Åpne punkter 

1.  Når det gjelder de punktene som er klassifisert som «åpne punkter» i tillegg I til vedlegg I, skal vilkårene som må 

være oppfylt ved verifisering av samtrafikkevnen i henhold til artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF, være som fastsatt i 

gjeldende nasjonale regler i den medlemsstaten der driften finner sted. 

2.  Innen 1. januar 2016 skal hver medlemsstat underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om sine relevante 

nasjonale regler. 

Artikkel 3a 

Særtilfeller 

1.  Når det gjelder særtilfellene nevnt i nr. 7.3 i vedlegg I, skal vilkårene som må være oppfylt ved verifisering av 

samtrafikkevnen i henhold til artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF, være som fastsatt i gjeldende nasjonale regler i den 

medlemsstaten der driften finner sted. 

2.  Innen 1. januar 2016 skal hver medlemsstat underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om sine relevante 

nasjonale regler. 

Artikkel 3b 

Underretning om bilaterale avtaler 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om følgende avtaletyper innen 1. januar 2016, forutsatt at de ikke allerede er 

meddelt i henhold til kommisjonsvedtak 2006/920/EF(*), vedtak 2008/231/EF, beslutning 2011/314/EU eller denne 

beslutning: 

a)  Nasjonale avtaler mellom medlemsstatene og jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltere som inngås på fast eller 

midlertidig grunnlag, og som er nødvendige på grunn av den planlagte transporttjenestens helt konkrete eller lokale 

karakter. 

b)  Bilaterale eller multilaterale avtaler mellom jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere eller sikkerhetsmyndigheter som 

medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne. 

c)  Internasjonale avtaler mellom én eller flere medlemsstater og minst én tredjestat, eller mellom jernbaneforetak eller 

infrastrukturforvaltere fra medlemsstater og minst ett jernbaneforetak eller én infrastrukturforvalter fra en tredjestat, 

som medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne. 

Artikkel 3c 

Underretning om regler for typen sluttsignal 

Medlemsstatene skal innen 1. januar 2016 underrette Kommisjonen om regler for typen sluttsignal, som beskrevet i 

nr. 4.2.2.1.3.2 og 4.2.2.1.3.3 i vedlegg I, forutsatt at de ikke allerede er meddelt i henhold til vedtak 2006/920/EF, vedtak 

2008/231/EF, beslutning 2011/314/EU eller denne beslutning. 

Artikkel 3d 

Gjennomføring 

1.  Framgangsmåten som skal følges for å gjennomføre delsystemet «Drift og trafikkstyring» med full samtrafikkevne, er 

fastsatt i avsnitt 7 i vedlegg I. 

2.  Medlemsstatene skal utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan som beskriver tiltakene de planlegger å treffe for å 

etterkomme denne beslutning, i samsvar med avsnitt 7 i vedlegg I. 
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Medlemsstatene skal melde sine nasjonale gjennomføringsplaner til Kommisjonen innen 1. juli 2017. Medlemsstatene skal 

også melde eventuelle ajourføringer av disse nasjonale gjennomføringsplanene. 

3.  Kommisjonen skal offentliggjøre de nasjonale gjennomføringsplanene og eventuelle senere endringer på sitt nettsted 

og underrette medlemsstatene om dem gjennom komiteen nevnt i direktiv 2008/57/EF. 

4.  Medlemsstater som allerede har sendt sin ajourførte gjennomføringsplan, behøver ikke sende den på nytt. 

  

(*) Kommisjonsvedtak 2006/920/EF av 11. august 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder 

for delsystemet «Drift og trafikkstyring» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 359 av 

18.12.2006, s. 1).» 

2)  Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 8. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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1.  INNLEDNING 

1.1. Teknisk virkeområde 

 Denne tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (heretter kalt «TSI») gjelder for delsystemet «Drift og 

trafikkstyring», som er oppført i listen i nr. 1 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. Ytterligere opplysninger om 

dette delsystemet finnes i kapittel 2. 

 Om nødvendig skiller TSI-en mellom kravene til konvensjonelle tog og høyhastighetstog som definert i nr. 2.1 i 

vedlegg I til direktiv 2008/57/EF. 

1.2. Geografisk virkeområde 

 Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er hele jernbanesystemet, som består av 

– det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TEN), som beskrevet i nr. 1.1 «Jernbanenett» i 

vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, 

– det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (TEN), som beskrevet i nr. 2.1 «Jernbanenett» i 

vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, 

– andre deler av nettet i hele jernbanesystemet, etter utvidelsen av virkeområdet beskrevet i nr. 4 i vedlegg I til 

direktiv 2008/57/EF, 

 unntatt de tilfellene som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF. 

1.3. Innholdet i denne TSI-en 

 I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF gjør denne TSI-en følgende: 

a)  Angi det tilsiktede virkeområdet for delsystemet «Drift og trafikkstyring» — kapittel 2. 

b)  Fastsetter grunnleggende krav for det aktuelle delsystemet og delsystemets grensesnitt mot andre delsystemer 

— kapittel 3. 

c)  Fastsetter funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner som delsystemet og dets grensesnitt mot andre 

delsystemer skal oppfylle. Om nødvendig kan disse spesifikasjonene variere avhengig av delsystemets bruk, 

for eksempel avhengig av de kategoriene av jernbanelinjer, knutepunkter og/eller rullende materiell som er 

fastsatt i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF — kapittel 4. 

d)  Angir hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som er omfattet av europeiske spesifikasjoner, herunder 

europeiske standarder, som er nødvendige for å nå målet om samtrafikkevne i det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog — kapittel 5. 

e)  Angir, i hvert enkelt tilfelle, hvilke framgangsmåter som skal brukes for å vurdere samtrafikkomponentenes 

samsvar eller bruksegnethet — kapittel 6. 

f)  Angir strategien for gjennomføring av TSI-en. Det er særlig nødvendig å spesifisere de fasene som skal 

sluttføres, og de elementene som kan anvendes, for å oppnå en gradvis overgang fra nåværende til endelig 

situasjon, der samsvar med TSI-en er normen — kapittel 7, 

g)  Angir hvilke faglige kvalifikasjoner som kreves av det berørte personalet, og hvilke vilkår for helse og 

sikkerhet på arbeidsplassen som skal oppfylles under arbeidet med drift og vedlikehold av det aktuelle 

delsystemet, samt vilkår for gjennomføringen av TSI-en — kapittel 4.  
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 I samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF kan det dessuten fastsettes bestemmelser om særtilfeller for 

hver TSI. Disse er angitt i kapittel 7. 

 I kapittel 4 omfatter denne TSI-en også særlige drifts- og vedlikeholdsregler for virkeområdet angitt i nr. 1.1. og 

1.2 i dette vedlegget. 

2.  BESKRIVELSE AV DELSYSTEM/VIRKEOMRÅDE 

2.1. Delsystem 

 Delsystemet «Drift og trafikkstyring» beskrives i nr. 2.5 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF som følger: 

 «Framgangsmåter og tilhørende utstyr som muliggjør enhetlig drift av de ulike strukturelle delsystemene, både 

under normal drift og ved driftsforstyrrelser, herunder særlig togsammensetning og framføring av tog, 

trafikkplanlegging og -styring. 

 De faglige kvalifikasjonene som kreves for å kunne yte trafikktjenester over landegrensene.» 

2.2. Virkeområde 

 Denne TSI-en får anvendelse på delsystemet «Drift og trafikkstyring» for infrastrukturforvaltere og jernbaneforetak i 

forbindelse med drift av tog på det europeiske jernbanesystemet som definert i kapittel 1.2. 

2.2.1. Personale og tog 

 Nr. 4.6 og 4.7 får anvendelse på personale som utfører sikkerhetskritiske oppgaver i forbindelse med arbeid om 

bord på tog. 

 Nr. 4.6.2 får anvendelse på lokomotivførere, som fastsatt i nr. 8 i vedlegg VI til direktiv 2007/59/EF. 

 For personale som utfører sikkerhetskritiske oppgaver i forbindelse med togavgang og tillatelse til togbevegelser, 

gjelder gjensidig anerkjennelse mellom statene av faglige kvalifikasjoner og vilkår for helse og sikkerhet. 

 For personale som utfører sikkerhetskritiske oppgaver i forbindelse med siste klargjøring av et tog før det krysser 

én eller flere grenser, og som arbeider utenfor det eller de «grense»-områdene som er angitt i infrastruktur-

forvalterens netterklæring og er omfattet av sikkerhetsgodkjenningen, får nr. 4.6 anvendelse, mens gjensidig 

anerkjennelse mellom medlemsstatene får anvendelse når det gjelder nr. 4.7. Et tog anses ikke for å inngå i en 

tjeneste over landegrensene dersom alle kjøretøyene i toget utelukkende krysser landegrensen, men ikke 

«grense»-området eller «grense»-områdene. 

2.2.2. Prinsipper 

 Denne TSI-en omfatter bare de elementer (som fastsatt i kapittel 4) av delsystemet «Drift og trafikkstyring», der 

det hovedsakelig finnes driftsmessige grensesnitt mellom jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere, eller der 

samtrafikkevne innebærer en særlig fordel. 

 Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere skal sikre at alle krav med hensyn til regler og framgangsmåter er oppfylt 

ved etablering av de egnede prosessene. Etablering av disse prosessene er en relevant del av jernbaneforetakets og 

infrastrukturforvalterens sikkerhetsstyringssystem, som fastsatt i direktiv 2004/49/EF(1). Selve sikkerhetsstyrings-

systemet vurderes av den aktuelle nasjonale sikkerhetsmyndigheten før sikkerhetssertifikatet/-godkjenningen tildeles. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av 

rådsdirektiv 95/18/EF og direktiv 2001/14/EF (jernbanesikkerhetsdirektivet) (EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44). 
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2.2.3. Anvendelse på eksisterende kjøretøyer og infrastruktur 

 De fleste kravene i denne TSI-en er knyttet til prosesser og framgangsmåter, men noen er også knyttet til fysiske 

komponenter, tog og kjøretøyer som er viktige for driften. 

 Prosjekteringskriteriene for disse komponentene er beskrevet i de TSI-ene som omfatter andre delsystemer, for 

eksempel rullende materiell. Innenfor rammen av denne TSI-en vurderes komponentenes driftsmessige 

funksjoner. 

3.  GRUNNLEGGENDE KRAV 

3.1. Samsvar med grunnleggende krav 

 I samsvar med artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF skal Unionens jernbanesystem, delsystemene og 

samtrafikkomponentene, oppfylle de grunnleggende kravene som er fastsatt i generelle vendinger i vedlegg III til 

nevnte direktiv. 

3.2. Grunnleggende krav — oversikt 

 De grunnleggende kravene omfatter 

– sikkerhet, 

– pålitelighet og tilgjengelighet, 

– helse, 

– miljøvern, 

– teknisk forenlighet, 

– tilgjengelighet. 

 I samsvar med direktiv 2008/57/EF kan de grunnleggende kravene gjelde generelt for hele det europeiske 

jernbanesystemet, eller særskilt for hvert delsystem og dets komponenter. 

 Følgende tabell inneholder et sammendrag av overensstemmelsen mellom de grunnleggende kravene i vedlegg III 

til direktiv 2008/57/EF og denne TSI-en: 
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drift og 

trafikkstyring 

1
.1

.1
 

1
.1

.2
 

1
.1

.3
 

1
.1

.4
 

1
.1

.5
 

1
.2

 

1
.3

.1
 

1
.3

.2
 

1
.4

.1
 

1
.4

.2
 

1
.4

.3
 

1
.4

.4
 

1
.4

.5
 

1
.5

 

2
.6

.1
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4.2.1.2 Dokumentasjon for 

lokomotivførere 

     X         X  X 

4.2.1.2.1 Regelbok            X   X  X 

4.2.1.2.2 Strekningsbok               X  X 

4.2.1.2.2.1 Utarbeiding av 

strekningsbok 

              X   
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krav knyttet til 

drift og 
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4.2.1.2.2.2 Endring av 

opplysninger i 

strekningsboken 

              X  X 

4.2.1.2.2.3 Informasjon til 

lokomotivføreren i 

sanntid 

              X X X 

4.2.1.2.3 Ruteplaner               X X X 

4.2.1.2.4 Rullende materiell      X         X  X 

4.2.1.3 Dokumentasjon for 

annet personale i 

jernbaneforetak enn 

lokomotivførere 

     X         X  X 

4.2.1.4 Dokumentasjon for 

infrastrukturforvalter

ens personale som gir 

tillatelse til 

togbevegelser 

     X         X X  

4.2.1.5 Sikkerhetsrelatert 

kommunikasjon 

mellom togpersonale, 

øvrig personale i 

jernbaneforetaket og 

personale som gir 

tillatelse til 

togbevegelser 

     X         X X X 

4.2.2.1 Togets synlighet X              X  X 

4.2.2.1.1 Generelt krav X              X  X 

4.2.2.1.2 Forende X              X  X 

4.2.2.1.3 Bakende X              X  X 

4.2.2.2 Togets hørbarhet X           X   X  X 

4.2.2.2.1 Generelt krav X              X  X 

4.2.2.2.2 Betjening X                X 

4.2.2.3 Identifikasjon av 

kjøretøy 

     X         X  X 

4.2.2.4 Sikkerhet for 

passasjerer og last 

              X   
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drift og 
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1
.2

 

1
.3

.1
 

1
.3

.2
 

1
.4

.1
 

1
.4

.2
 

1
.4
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1
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.4
 

1
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1
.5

 

2
.6

.1
 

2
.6

.2
 

2
.6

.3
 

4.2.2.5 Togsammensetning               X   

4.2.2.6 Bremsing av toget  X             X  X 

4.2.2.6.1 Minstekrav til 

bremseanlegget 

 X             X  X 

4.2.2.6.2 Bremsevirkning  X             X  X 

4.2.2.7 Sikre at toget er i 

driftsferdig stand 

 X             X  X 

4.2.2.7.1 Generelt krav               X  X 

4.2.2.7.2 Nødvendige data               X  X 

4.2.2.8 Krav til synlighet av 

signaler og markører 

langs sporet 

             X X   

4.2.2.9 Lokomotivførerens 

dødmannsfunksjon 

              X   

4.2.3.1 Togplanlegging  X              X X 

4.2.3.2 Identifikasjon av tog               X X X 

4.2.3.3 Togavgang               X  X 

4.2.3.3.1 Kontroll og prøving 

før avgang 

 X    X         X  X 

4.2.3.3.2 Informasjon til 

infrastrukturforvalter

en om togets 

driftsstatus 

 X    X          X X 

4.2.3.4 Trafikkstyring               X X X 

4.2.3.4.1 Generelle krav               X X X 

4.2.3.4.2 Togmelding               X X X 

4.2.3.4.2.1 Data som kreves for 

melding om togets 

posisjon 

              X  X 
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trafikkstyring 

1
.1

.1
 

1
.1

.2
 

1
.1

.3
 

1
.1

.4
 

1
.1

.5
 

1
.2

 

1
.3

.1
 

1
.3

.2
 

1
.4

.1
 

1
.4

.2
 

1
.4

.3
 

1
.4

.4
 

1
.4

.5
 

1
.5

 

2
.6

.1
 

2
.6

.2
 

2
.6

.3
 

4.2.3.4.2.2 Forventet over-

leveringstidspunkt 

              X  X 

4.2.3.4.3 Farlig gods               X X  

4.2.3.4.4 Driftskvalitet                X X 

4.2.3.5 Registrering av data      X          X  

4.2.3.5.1 Registrering av 

overvåkingsdata 

utenfor toget 

     X          X  

4.2.3.5.2 Registrering av 

overvåkingsdata om 

bord på toget 

     X          X  

4.2.3.6 Driftsforstyrrelser               X X X 

4.2.3.6.1 Melding til andre 

brukere 

              X  X 

4.2.3.6.2 Melding til 

lokomotivførere 

              X   

4.2.3.6.3 Beredskapsplaner               X X X 

4.2.3.7 Håndtering av 

nødssituasjoner 

              X X X 

4.2.3.8 Hjelp til togpersona-

let ved en hendelse 

eller ved en alvorlig 

funksjonsfeil på 

rullende materiell 

                X 

4.4 Driftsregler for 

ERTMS 

              X X  

4.6 Faglige 

kvalifikasjoner 

              X X X 

4.7 Helse- og 

sikkerhetsvilkår 

              X   
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4.  DELSYSTEMETS EGENSKAPER 

4.1. Innledning 

 Idet det tas hensyn til alle relevante grunnleggende krav, omfatter delsystemet «Drift og trafikkstyring», som 

beskrevet i nr. 2.2, bare de delene som er angitt i dette kapittel. 

 I samsvar med direktiv 2012/34/EU(1) har infrastrukturforvalteren det overordnede ansvaret for å formulere alle 

de relevante kravene som skal oppfylles av tog som har tillatelse til å kjøre på dennes nett, samtidig som det tas 

hensyn til de geografiske særpregene på de enkelte jernbanelinjene samt de funksjonsspesifikasjonene og de 

tekniske spesifikasjonene som er fastsatt i dette kapittel. 

4.2. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemet 

 Funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for delsystemet «Drift og trafikkstyring» omfatter 

følgende: 

– Spesifikasjoner for personalet. 

– Spesifikasjoner for tog. 

– Spesifikasjoner for togdrift. 

4.2.1. Spesifikasjoner for personalet 

4.2.1.1. Generelle krav 

 Dette avsnittet omhandler personale som bidrar til driften av delsystemet ved å utføre sikkerhetskritiske oppgaver 

der det er et direkte grensesnitt mellom et jernbaneforetak og en infrastrukturforvalter. 

1)  Personale i jernbaneforetak 

a)  som har som oppgave å framføre tog («lokomotivfører»), og som utgjør en del av «togpersonalet», 

b)  som utfører oppgaver om bord (utover togframføring), og som utgjør en del av «togpersonalet», 

c)  som klargjør togene. 

2)  Personale i infrastrukturforvalteren som har som oppgave å gi tillatelse til togbevegelser 

 De områdene som omfattes, er 

– dokumentasjon, 

– kommunikasjon. 

 For personale som definert i nr. 2.2.1, inneholder denne TSI-en i tillegg krav om 

– kvalifikasjoner (se nr. 4.6 og tillegg G), 

– helse- og sikkerhetsvilkår (se nr. 4.7). 

4.2.1.2. Dokumentasjon for lokomotivførere  

 Jernbaneforetaket som har ansvaret for togdriften, skal gi lokomotivføreren alle de opplysningene som er 

nødvendige for at vedkommende skal kunne utføre sine oppgaver.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde (EUT L 343 

av 14.12.2012, s. 32). 
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 Disse opplysningene skal ta hensyn til alle nødvendige elementer som gjelder drift under normale forhold, ved 

driftsforstyrrelser og i nødssituasjoner på de jernbanestrekningene som skal trafikkeres, og det rullende materiellet 

som skal brukes på disse jernbanestrekningene. 

4.2.1.2.1.  Lokomotivførerens regelbok 

 Alle framgangsmåtene som lokomotivføreren må kjenne til, skal samles i et skriftlig eller elektronisk dokument 

som kalles «Lokomotivførerens regelbok». 

 Lokomotivførerens regelbok skal angi kravene til samtlige jernbanestrekninger som trafikkeres, og til det rullende 

materiellet som blir brukt på disse jernbanestrekningene i situasjoner med normal drift, ved driftsforstyrrelser 

samt i nødssituasjoner som lokomotivføreren kan utsettes for. 

 Lokomotivførerens regelbok skal dekke to ulike aspekter: 

– Ett som beskriver det settet med felles regler og framgangsmåter (idet det tas hensyn til tillegg A, B og C). 

– Et annet som beskriver alle nødvendige regler og framgangsmåter som gjelder særskilt for hver infrastruktur-

forvalter. 

 Regelboken skal omfatte framgangsmåter som minst dekker følgende aspekter: 

– Personalets sikkerhet og trygghet. 

– Styring, kontroll og signal. 

– Drift av toget, herunder ved driftsforstyrrelser. 

– Motorvogner og rullende materiell. 

– Hendelser og ulykker. 

 Jernbaneforetaket har ansvaret for å utarbeide Lokomotivførerens regelbok. 

 Jernbaneforetaket skal presentere Lokomotivførerens regelbok i et tydelig format for hele den infrastrukturen som 

lokomotivføreren skal arbeide på. 

 Jernbaneforetaket skal utarbeide Lokomotivførerens regelbok på en slik måte at lokomotivføreren er i stand til å 

anvende alle driftsreglene. 

 Den skal ha to tillegg: 

– Tillegg 1: Kommunikasjonshåndbok. 

– Tillegg 2: Blankettsamling. 

 Forhåndsdefinerte meldinger og blanketter skal være på infrastrukturforvalterens/-forvalternes «arbeidsspråk». 

 Prosessen for å utarbeide og ajourføre Lokomotivførerens regelbok skal omfatte følgende trinn: 

– Infrastrukturforvalteren (eller den organisasjonen som har ansvaret for å utarbeide driftsreglene) skal gi 

jernbaneforetaket relevante opplysninger på infrastrukturforvalterens «arbeidsspråk». 

– Jernbaneforetaket skal utarbeide det opprinnelige eller ajourførte dokumentet. 

– Dersom det språket jernbaneforetaket velger for Lokomotivførerens regelbok, ikke er det språket som de 

relevante opplysningene ble framlagt på, skal jernbaneforetaket om nødvendig sørge for at dokumentet blir 

oversatt, og/eller gi forklarende noter på et annet språk.  
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 Infrastrukturforvalteren skal sikre at innholdet i dokumentasjonen som leveres til jernbaneforetaket/-ene, er 

fullstendig og nøyaktig. 

 Jernbaneforetaket skal påse at opplysningene i Lokomotivførerens regelbok er fullstendige og nøyaktige. 

4.2.1.2.2.  Beskrivelse av jernbanelinjen og relevant utstyr montert langs sporet på de trafikkerte jernbanelinjene 

 Lokomotivførere skal utstyres med en beskrivelse av jernbanelinjene og tilhørende utstyr montert langs sporet for 

de jernbanelinjene som de skal trafikkere, og som er relevant for å kunne framføre toget. Disse opplysningene 

skal samles i ett dokument som kalles «strekningsbok» (som enten kan være et tradisjonelt dokument på papir 

eller et datamaskinbasert dokument). 

 Følgende opplysninger skal minst være med: 

– Generelle driftsegenskaper. 

– Opplysninger om endringer i stigning og fall. 

– Detaljert strekningsoversikt over jernbanelinjen. 

4.2.1.2.2.1.  Utarbeiding av strekningsbok 

 Strekningsboken skal utarbeides på samme måte for alle infrastrukturer som trafikkeres av tog fra ett og samme 

jernbaneforetak. 

 Jernbaneforetaket har ansvaret for å utarbeide en fullstendig og korrekt strekningsbok på grunnlag av de 

opplysningene som infrastrukturforvalteren/-forvalterne framlegger. 

 Infrastrukturforvalteren skal gi jernbaneforetaket minst de opplysningene til strekningsboken som er definert i 

tillegg D. 

 Følgende opplysninger skal være med (listen er ikke uttømmende): 

a)  Generelle driftsegenskaper: 

a)  Type signalsystem og tilhørende driftssystem (dobbeltspor, toveistrafikk, venstre- eller høyrekjøring 

osv.). 

b)  Type strømforsyning. 

c)  Type utstyr for radiokommunikasjon fra spor til tog. 

b)  Opplysninger om endringer i stigning og fall med tilhørende verdier og stedsangivelse. 

c)  Detaljert strekningsoversikt over jernbanelinjen: 

– Navn på stasjoner langs jernbanelinjen og viktige anlegg med angivelse av deres beliggenhet. 

– Tunneler, herunder med angivelse av beliggenhet, navn, lengde og nærmere opplysninger om gangbaner 

og nødutganger, samt angivelse av sikre områder der passasjerer kan evakueres. 

– Viktige plasser, f.eks. nøytrale seksjoner. 

– Tillatte hastighetsgrenser for hvert spor, herunder eventuelt differensierte hastigheter for visse togtyper.  
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– Ansvarlig infrastrukturforvalter. 

– Midler for kommunikasjon med trafikkstyrings-/kontrollsenteret ved normal drift og driftsforstyrrelser. 

 Infrastrukturforvalteren skal sikre at innholdet i dokumentasjonen som leveres til jernbaneforetaket/-ene, er 

fullstendig og nøyaktig. 

 Jernbaneforetaket skal sikre at innholdet i strekningsboken er fullstendig og nøyaktig. 

4.2.1.2.2.2.  Endringer av opplysninger i strekningsboken 

 Infrastrukturforvalteren skal underrette jernbaneforetaket om alle permanente eller midlertidige endringer av de 

gitte opplysningene i samsvar med nr. 4.2.1.2.2.1. 

 Disse endringene skal jernbaneforetaket samle i et særskilt skriftlig eller elektronisk dokument i samme format 

for alle de infrastrukturene som tog fra samme jernbaneforetak trafikkerer. 

 Infrastrukturforvalteren skal sikre at innholdet i dokumentasjonen som leveres til jernbaneforetaket/-ene, er 

fullstendig og nøyaktig. 

 Jernbaneforetaket skal sikre at innholdet i dokumentasjonen som sammenfatter endringene av opplysningene i 

strekningsboken, er fullstendig og nøyaktig. 

4.2.1.2.2.3.  Informasjon til lokomotivføreren i sanntid 

 Infrastrukturforvalteren skal underrette lokomotivførerne om alle endringer av linjen eller utstyr langs sporet som 

ikke er blitt meldt som endringer av opplysninger i strekningsboken i henhold til nr. 4.2.1.2.2.2. 

4.2.1.2.3.  Ruteplaner 

 Opplysninger i ruteplaner gjør det lettere å oppnå punktlig togdrift og bidrar til tilfredsstillende service. 

 Jernbaneforetaket skal minst gi lokomotivførerne følgende opplysninger som er nødvendige for å sikre normal 

togdrift: 

– Identifikasjon av toget. 

– Togets kjøredager (om nødvendig). 

– Stoppesteder og de aktivitetene som skal utføres der. 

– Andre tidsmessige referansepunkter. 

– Tidspunkter for ankomst, avgang og passering av disse referansepunktene. 

 Disse opplysningene om togdriften, som skal baseres på de opplysningene som infrastrukturforvalteren har gitt, 

kan gis enten elektronisk eller på papir. 

 Lokomotivføreren skal få disse opplysningene på samme måte for alle de jernbanelinjene som jernbaneforetaket 

trafikkerer.  
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4.2.1.2.4.  Rullende materiell 

 Jernbaneforetaket skal gi lokomotivføreren alle opplysninger som er relevante for driften av det rullende 

materiellet i situasjoner med driftsforstyrrelser (f.eks. når tog trenger hjelp). Slik dokumentasjon skal også 

fokusere på det særskilte grensesnittet mot infrastrukturforvalterens personale i disse tilfellene. 

4.2.1.3. Dokumentasjon for annet personale i  jernbaneforetak enn lokomotivførere  

 Jernbaneforetaket skal la alle ansatte som utfører sikkerhetskritiske oppgaver (enten de arbeider om bord på toget 

eller ikke), få tilgang til de reglene og framgangsmåtene og de særskilte opplysningene om rullende materiell og 

strekninger som jernbaneforetaket anser som relevante for disse oppgavene, når oppgavene medfører et direkte 

grensesnitt mot infrastrukturforvalterens personale, utstyr eller systemer. Slike opplysninger skal kunne anvendes 

ved både normal drift og driftsforstyrrelser. 

 For togpersonale skal strukturen, formatet, innholdet og prosessen for utarbeiding og ajourføring av slike 

opplysninger baseres på de spesifikasjonene som er fastsatt i nr. 4.2.1.2. 

4.2.1.4. Dokumentasjon for infrastrukturforvalterens personale som gir  t il latelse t il  togbevegelser  

 Alle de opplysningene som er nødvendige for den sikkerhetsrelaterte kommunikasjonen mellom personale som 

gir tillatelse til togbevegelser, og togpersonale, skal angis i 

– dokumenter som beskriver kommunikasjonsprinsippene (tillegg C), 

– blankettsamlingen. 

 Infrastrukturforvalteren skal utarbeide disse dokumentene på sitt «arbeidsspråk». 

4.2.1.5. Sikkerhetsrelatert  kommunikasjon mellom to gpersonale,  øvrig personale i  jernbaneforetaket 

og personale som gir  t il latelse t il  togbevegelser  

 Det språket som skal brukes til sikkerhetsrelatert kommunikasjon mellom togpersonale, øvrig personale i 

jernbaneforetaket (som definert i tillegg G) og personale som gir tillatelse til togbevegelser, skal være det 

«arbeidsspråket» (som definert i tillegg J) som brukes av infrastrukturforvalteren på den aktuelle 

jernbanestrekningen. 

 Prinsippene for den sikkerhetsrelaterte kommunikasjonen mellom togpersonale og personale som gir tillatelse til 

togbevegelser, er angitt i tillegg C. 

 I samsvar med direktiv 2012/34/EU har infrastrukturforvalteren ansvaret for å offentliggjøre det «arbeidsspråket» 

som dennes personale bruker i sitt daglige arbeid. 

 Dersom lokal praksis imidlertid krever at det brukes et annet språk, er det infrastrukturforvalterens ansvar å 

fastsette de geografiske grensene for anvendelsen av dette språket. 

4.2.2. Spesifikasjoner for tog 

4.2.2.1. Togets synlighet  

4.2.2.1.1.  Generelt krav 

 Jernbaneforetaket skal sikre at togene er utstyrt med innretninger som angir togets for- og bakende. 

4.2.2.1.2.  Forende 

 Jernbaneforetaket skal sikre at et tog som nærmer seg, er fullt synlig og gjenkjennelig ved at det er utstyrt med 

korrekt utformede tente hvite frontlys.  
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 Forenden på det forreste kjøretøyet i et tog skal være utstyrt med tre lys som danner en likesidet trekant som vist 

nedenfor. Disse lysene skal alltid være tent når toget styres fra denne enden av toget. 

 

 Frontlysene skal gjøre det lett å få øye på toget (markeringslys), gi lokomotivføreren tilstrekkelig sikt (frontlykter) 

om natten og når lysforholdene er dårlige, og skal ikke blende lokomotivføreren på møtende tog. 

 Avstanden mellom lysene, høyden over skinnene, diameteren, lysstyrken, dimensjonene og formen på lyskjeglen 

som sendes ut både dag og natt, er definert i kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014 (TSI-en for «rullende 

materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» (TSI-en for lokomotiver og 

passasjervogner))(1). 

4.2.2.1.3.  Bakende 

 Jernbaneforetaket skal sørge for de nødvendige midler for å markere togets bakende. Sluttsignalet trenger bare å 

være synlig på bakenden av det siste jernbanekjøretøyet. Det skal vises som angitt nedenfor. 

 

4.2.2.1.3.1. Passasjertog 

Markeringen av bakenden på et passasjertog skal bestå av to røde lys med konstant belysning i samme høyde over 

bufferen på tverraksen.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014 av 18. november 2014 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne som gjelder for 

delsystemet «Rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» i Den europeiske unions jernbanesystem (EUT 

L 356 av 12.12.2014, s. 228). 
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4.2.2.1.3.2.  Godstog i internasjonal trafikk 

 Medlemsstatene skal for tog som passerer en grense mellom medlemsstatene, underrette Kommisjonen om hvilke 

av følgende regler som får anvendelse på deres nett: 

 Enten 

– to røde lys med konstant belysning, eller 

– to reflekterende plater med følgende form, med hvite sidetrekanter og røde topp- og bunntrekanter: 

 

 Lyktene eller platene skal være plassert i samme høyde over bufferen på tverraksen. 

 Medlemsstater som stiller krav om to reflekterende plater, må også godta to røde lys med konstant belysning som 

markering av togets bakende. 

 Medlemsstater som stiller krav om to røde lys med konstant belysning, må også godta to reflekterende plater som 

markering av togets bakende dersom følgende to vilkår er oppfylt i hele jernbanenettet: 

– I henhold til driftsregelen for innkjøring på et blokkavsnitt som kan være opptatt, skal lokomotivføreren kunne 

stoppe foran alle former for hindringer. 

– Det er ikke krav om at trafikkstyreren skal kontrollere visuelt at toget har en innretning på bakenden for å være 

sikker på at toget er komplett. 

4.2.2.1.3.3.  Godstog som ikke krysser en grense mellom medlemsstatene 

 Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om hvilke regler som får anvendelse i jernbanenettet på tog som 

ikke krysser en grense. 

 Dessuten skal de meldte reglene for godstog i internasjonal trafikk som er beskrevet i nr. 4.2.2.1.3.2, også godtas 

for tog som ikke krysser en grense. 

4.2.2.2. Togets hørbarhet  

4.2.2.2.1.  Generelt krav 

 Jernbaneforetaket skal sikre at togene er utstyrt med et signalhorn for å angi at et tog nærmer seg. 

4.2.2.2.2.  Betjening 

 Det skal være mulig å betjene signalhornet fra alle førerposisjoner. 

4.2.2.3. Identifikasjon av kjøretøy 

 Hvert kjøretøy skal ha et identifikasjonsnummer som gjør at det skiller seg ut fra alle andre kjøretøyer. Dette 

nummeret skal være godt synlig minst på hver langside av kjøretøyet.  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/783 

 

 Det skal også være mulig å identifisere kjøretøyets driftsmessige begrensninger. 

 Ytterligere krav er angitt i tillegg H. 

4.2.2.4. Sikkerhet  for passasjerer  og last  

4.2.2.4.1.  Sikkerhet for last 

 Jernbaneforetaket skal sikre at godskjøretøyer er lastet på en sikker og forsvarlig måte, og at de fortsetter å være 

det under hele reisen. 

4.2.2.4.2.  Sikkerhet for passasjerer 

 Jernbaneforetaket skal sørge for at persontransport gjennomføres på en sikker måte ved avgang og under reisen. 

4.2.2.5. Togsammensetning 

 Jernbaneforetaket skal definere de reglene og de framgangsmåtene som personalet skal overholde for å sikre at 

toget oppfyller kravene til det tildelte ruteleiet. 

 Kravene til togsammensetningen skal ta hensyn til følgende forhold: 

a)  Kjøretøyene 

– Alle kjøretøyer i toget skal oppfylle alle krav som gjelder for de jernbanestrekningene som toget skal 

trafikkere. 

– Alle kjøretøyer i toget skal kunne framføres med høyest mulig hastighet ut fra oppsatt ruteplan. 

b)  Alle kjøretøyer i toget skal være vedlikeholdt innenfor sine fastsatte intervaller, og disse intervallene skal 

heller ikke overskrides under den planlagte reisen (verken når det gjelder tid eller avstand). 

c)  Toget 

– Kombinasjonen av kjøretøyer som utgjør et tog, skal være i samsvar med de tekniske begrensningene som 

gjelder for den aktuelle jernbanestrekningen, og skal ikke overskride den største lengden som er tillatt på 

avsendelses- og mottakerstasjonene. 

d)  Jernbaneforetaket er ansvarlig for å sikre at toget teknisk sett er i stand til og klarer å gjennomføre den 

planlagte reisen. 

e)  Vekt og akseltrykk 

f)  Togets vekt skal ikke overskride høyeste tillatte vekt som gjelder for strekningsavsnittet, koplingenes styrke, 

trekkraften og andre relevante togegenskaper. Grensene for akseltrykk skal overholdes. 

g)  Togets høyeste hastighet 

– Ved beregning av den høyeste hastigheten toget kan framføres med, skal det tas hensyn til eventuelle 

begrensninger for den eller de aktuelle jernbanestrekningene, bremsevirkningen, akseltrykket og 

kjøretøytypen. 

h)  Kinematisk profil 

i)  Kinematisk profil for hvert kjøretøy (herunder eventuell last) i toget skal ikke overskride de høyeste grensene 

som gjelder for det aktuelle strekningsavsnittet. 

 Det kan være behov for eller pålegges ytterligere begrensninger på grunn av et bestemt togs bremseanlegg eller 

trekkraft.  
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 Infrastrukturforvalteren skal underrette jernbaneforetaket om endringer i egenskapene ved det tildelte ruteleiet så 

snart disse endringene skjer. Forholdene som skal kontrolleres for å sikre at toget oppfyller kravene til det tildelte 

ruteleiet, er fastsatt i tillegg D. 

4.2.2.6. Bremsing av toget  

4.2.2.6.1.  Minstekrav til bremseanlegget 

 Alle kjøretøyer i et tog skal være tilknyttet det gjennomgående automatiske bremseanlegget som er beskrevet i 

TSI-en for rullende materiell. 

 Forreste og siste kjøretøy i toget (herunder alle trekkraftkjøretøyer) skal ha den automatiske bremsen aktivert. 

 Dersom toget ved et uhell blir delt i to, skal de to atskilte delene automatisk bringes til stopp ved maksimal 

aktivering av bremsene. 

4.2.2.6.2.  Bremsevirkning og høyeste tillatte hastighet 

1)  Infrastrukturforvalteren skal gi jernbaneforetaket opplysninger om alle relevante linjeegenskaper for hver 

jernbanestrekning: 

– Signalavstander (varsel, stopp) med sikkerhetsmarginer. 

– Hellinger. 

– Høyeste tillatte hastigheter. 

– Vilkår for bruk av bremseanlegget som eventuelt kan påvirke infrastrukturen, som for eksempel magnetisk 

brems, strømbrems og virvelstrømbrems. 

2)  Dessuten kan infrastrukturforvalteren gi følgende opplysninger: 

i)  For tog som har en høyeste hastighet på over 200 km/t, retardasjonsprofil og tilsvarende reaksjonstid på 

et plant spor. 

ii)  For togsett og faste togsammensetninger som har en høyeste hastighet på under 200 km/t, retardasjon (se 

nr. i) over) eller bremseprosent. 

iii)  For andre tog (varierende sammensetninger av tog med en høyeste hastighet på under 200 km/t): 

bremseprosent. 

 Dersom infrastrukturforvalteren gir ovennevnte opplysninger, skal de stilles til rådighet for alle 

jernbaneforetak som har til hensikt å drive togtrafikk på dennes jernbanenett. Bremsetabellene som allerede er 

i bruk og er godkjent for de eksisterende linjene på den datoen da denne forordningen trer i kraft, skal også 

stilles til rådighet. 

3)  Jernbaneforetaket skal i planleggingsfasen bestemme togets bremseevne og tilsvarende høyeste hastighet, idet 

det tas hensyn til følgende: 

– De relevante linjeegenskapene som er angitt i nr. 1) ovenfor, eller eventuelle opplysninger som 

infrastrukturforvalteren har gitt i samsvar med nr. 2) ovenfor. Dersom infrastrukturforvalteren har gitt 

opplysningene i nr. 2), skal jernbaneforetaket angi bremseevnen ved hjelp av de samme opplysningene. 

– De marginene som gjelder rullende materiell som er utledet fra bremseanleggets pålitelighet og 

tilgjengelighet.  
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 Videre skal jernbaneforetaket sikre at hvert tog i drift oppnår minst den nødvendige bremsevirkningen. 

Jernbaneforetaket skal utarbeide og gjennomføre tilsvarende regler og skal forvalte dem innenfor sikkerhets-

styringssystemet. 

 Særlig skal jernbaneforetaket utarbeide regler som skal brukes dersom et tog ikke oppnår den nødvendige 

bremsevirkningen under drift. I slike tilfeller skal jernbaneforetaket umiddelbart underrette infrastruktur-

forvalteren. Infrastrukturforvalteren kan treffe egnede tiltak for å redusere virkningen på den samlede trafikken på 

jernbanenettet. 

4.2.2.7. Sikre at toget  er  i  driftsferdig stand  

4.2.2.7.1. Generelt krav 

 Jernbaneforetaket skal definere en prosess for å sikre at alt sikkerhetsrelatert utstyr om bord på toget fungerer helt 

som det skal, og at det er sikkert å framføre toget. 

 Jernbaneforetaket skal underrette infrastrukturforvalteren om alle endringer av togets egenskaper som påvirker 

togets yteevne, eller alle endringer som kan påvirke togets evne til å benytte det tildelte ruteleiet. 

 Infrastrukturforvalteren og jernbaneforetaket skal definere og ajourføre vilkårene og framgangsmåtene for 

togframføring ved driftsforstyrrelser. 

4.2.2.7.2.  Nødvendige data 

 De dataene som kreves for sikker og effektiv drift samt den prosessen som skal benyttes for å overføre disse 

dataene, skal omfatte 

– identifikasjon av toget, 

– identiteten til det jernbaneforetaket som har ansvaret for toget, 

– togets faktiske lengde, 

– hvorvidt et tog transporterer passasjerer eller dyr når en slik transport ikke er planlagt, 

– alle driftsmessige begrensninger (profil, hastighetsbegrensninger osv.) med angivelse av aktuelle kjøretøyer, 

– opplysninger som infrastrukturforvalteren trenger for å transportere farlig gods. 

 Jernbaneforetaket skal sikre at disse dataene gjøres tilgjengelige for infrastrukturforvalteren/-forvalterne før togets 

avgang. 

 Jernbaneforetaket skal underrette infrastrukturforvalteren/-forvalterne dersom et tog ikke kommer til å benytte sitt 

tildelte ruteleie, eller er innstilt. 

4.2.2.8. Krav ti l  synlighet av signaler  og markører langs sporet  

 Lokomotivføreren skal være i stand til å se signaler og markører langs sporet, og de må være synlige for 

lokomotivføreren ved behov. Dette gjelder også for andre typer skilter langs sporet som har å gjøre med sikkerhet. 

 Signaler, markører langs sporet, skilter og informasjonstavler skal derfor være utformet og plassert på en ensartet 

måte, slik at de er lette å se. Det skal tas hensyn til følgende faktorer: 

– De skal være plassert på en hensiktsmessig måte slik at lokomotivføreren kan lese opplysningene ved hjelp av 

togets frontlys. 

– En hensiktsmessig belysning som er tilstrekkelig sterk dersom det må benyttes lys for å lese disse 

opplysningene.  
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– Dersom det benyttes lysreflekterende skilter, skal de lysreflekterende egenskapene til det materialet som 

brukes, oppfylle gjeldende spesifikasjoner, og skiltene skal framstilles slik at lokomotivføreren lett kan lese 

opplysningene ved hjelp av togets frontlys. 

 Førerhusene skal være utformet på en enhetlig måte, slik at lokomotivføreren lett kan se de viste opplysningene. 

4.2.2.9. Lokomotivførerens dødmannsfunksjon  

 Det er nødvendig med en innretning om bord som overvåker togførerens aktsomhet. Denne skal tre i kraft for å få 

toget til å stoppe dersom føreren ikke reagerer innen en viss tid; tidsrommet er spesifisert i TSI-en for rullende 

materiell. 

4.2.3. Spesifikasjoner for togdrift 

4.2.3.1. Togplanlegging 

 Infrastrukturforvalteren skal i samsvar med direktiv 2012/34/EU opplyse om hvilke data som kreves ved 

anmodning om et ruteleie. 

4.2.3.2. Identifikasjon av tog 

 Hvert tog skal identifiseres av et tognummer. Tognummeret gis av infrastrukturforvalteren når denne tildeler et 

ruteleie, og det må være kjent for jernbaneforetaket og alle infrastrukturforvaltere som er involvert i driften av 

toget. Tognummeret skal være entydig for hvert nett. Endringer av tognummeret under en togreise bør unngås. 

4.1.3.2.1.  Format på tognummeret 

 Tognummerets format er definert i kommisjonsbeslutning 2012/88/EU(1), med endringer (TSI-en for styring, 

kontroll og signal). 

4.2.3.3. Togavgang 

4.2.3.3.1.  Kontroll og prøving før avgang 

 Jernbaneforetaket skal fastsette kontroller og prøvinger for å sikre at alle avganger gjennomføres på en sikker 

måte (f.eks. av dører, last, bremser). 

4.2.3.3.2.  Informasjon til infrastrukturforvalteren om togets driftsstatus 

 Jernbaneforetaket skal underrette infrastrukturforvalteren når toget er klart til å kjøre på nettet. 

 Jernbaneforetaket skal underrette infrastrukturforvalteren om alle avvik som påvirker toget eller driften av toget, 

når dette påvirker togframføringen før avgang og under reisen. 

4.2.3.4. Trafikkstyring 

4.2.3.4.1.  Generelle krav 

 Trafikkstyringen skal sikre en sikker, effektiv og punktlig drift av jernbanen, herunder effektiv gjenoppretting 

etter trafikkforstyrrelser. 

 Infrastrukturforvalteren skal fastsette framgangsmåter og metoder for 

– sanntidsstyring av togene, 

– driftstiltak for å opprettholde høyest mulig yteevne i infrastrukturen i tilfelle faktiske eller forventede 

forsinkelser eller hendelser, og  

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2012/88/EU av 25. januar 2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet 

«Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem (EUT L 51 av 23.2.2012, s. 1). 
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– underretning til jernbaneforetaket/-ene i slike tilfeller. 

 Ytterligere prosesser som kreves av jernbaneforetaket, og som påvirker grensesnittet mot infrastrukturforvalteren/ 

-forvalterne, kan først innføres etter avtale med infrastrukturforvalteren. 

4.2.3.4.2.  Togmelding 

4.2.3.4.2.1.  Data som kreves for melding om togets posisjon 

 Infrastrukturforvalterne skal 

a)  fastsette en metode for å registrere i sanntid de tidspunktene tog forlater, ankommer eller passerer relevante 

forhåndsbestemte meldingspunkter på deres nett, samt deltatiden, 

b)  framskaffe de særlige dataene som kreves for å kunne melde togets posisjon. Slike opplysninger skal omfatte 

– identifikasjon av toget, 

– identiteten til meldingspunktet, 

– jernbanelinjen som toget framføres på, 

– planlagt tid på meldingspunktet, 

– faktisk tid på meldingspunktet (og hvorvidt det dreier seg om avgang, ankomst eller passering — det skal 

angis separate ankomst- og avgangstider for de mellomliggende meldingspunktene der toget stanser), 

– antall minutter for tidlig eller for sen ankomst til meldingspunktet, 

– den opprinnelige forklaringen på enhver forsinkelse på over ti minutter, eller en annen grense som kreves i 

henhold til et system for overvåking av yteevne, 

– angivelse om at en melding for et tog er forsinket og hvor mange minutter forsinkelsen utgjør, 

– eventuelle tidligere identifikasjon(er) av toget, 

– innstilling av tog for hele eller deler av reisen. 

4.2.3.4.2.2.  Forventet overleveringstidspunkt 

 Infrastrukturforvalteren skal ha en rutine som gjør det mulig å angi avviket, beregnet i antall minutter, fra det 

planlagte tidspunktet for overlevering av et tog fra én infrastrukturforvalter til en annen. 

 Denne rutinen skal omfatte opplysninger om trafikkforstyrrelser (beskrivelse av problemet og hvor det er 

oppstått). 

4.2.3.4.3.  Farlig gods 

 Jernbaneforetaket skal definere framgangsmåter for å overvåke transporten av farlig gods. 

 Disse framgangsmåtene skal omfatte 

– bestemmelsene angitt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF(1),  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig gods (EUT L 260 av 30.9.2008, 

s. 13). 
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– opplysninger til lokomotivføreren om forekomst og plassering av farlig gods om bord på toget, 

– opplysninger som infrastrukturforvalteren krever for transport av farlig gods, 

– fastsettelse, i samarbeid med infrastrukturforvalteren, av kommunikasjonsveier og planlegging av særlige 

tiltak som skal treffes i tilfelle nødssituasjoner som berører gods. 

4.2.3.4.4.  Driftskvalitet 

 Infrastrukturforvalteren og jernbaneforetaket skal iverksette prosesser for å overvåke om alle de aktuelle 

tjenestene drives på en effektiv måte. 

 Overvåkingsprosessene skal analysere dataene og identifisere de underliggende tendensene for både 

menneskelige feil og systemfeil. Resultatene av denne analysen skal brukes til å utarbeide forbedringstiltak med 

sikte på å forhindre eller dempe virkningene av hendelser som vil kunne gjøre driften av jernbanenettet mindre 

effektiv. 

 Dersom slike forbedringstiltak skal kunne være nyttige for hele nettet, dvs. for andre infrastrukturforvaltere og 

jernbaneforetak, skal de formidles, uten at forretningshemmeligheter avsløres. 

 Hendelser som har medført betydelige forstyrrelser av driften, skal analyseres av infrastrukturforvalteren så raskt 

som mulig. Infrastrukturforvalteren skal eventuelt, og særlig når dennes personale er berørt, invitere det eller de 

jernbaneforetakene som er involvert i den aktuelle hendelsen, til å delta i analysen. Dersom resultatet av en slik 

analyse fører til anbefalinger om å forbedre nettet for å forhindre eller dempe årsakene til ulykker/hendelser, skal 

disse anbefalingene formidles til alle berørte infrastrukturforvaltere og jernbaneforetak. 

 Disse prosessene skal dokumenteres og granskes internt. 

4.2.3.5. Registrering av data  

 Data som gjelder togframføring, skal registreres og lagres med henblikk på å 

– støtte en systematisk sikkerhetsovervåking for å forebygge hendelser og ulykker, 

– identifisere lokomotivføreren, toget og infrastrukturens yteevne i tidsrommet fram til og om nødvendig 

umiddelbart etter en hendelse eller ulykke for å kunne avdekke årsaker, for på denne måten å godtgjøre nye 

tiltak eller endringer av tiltak som kan forhindre gjentakelser, 

– registrere opplysninger om yteevnen til både lokomotivet/trekkraftkjøretøyet og lokomotivføreren. 

 Det skal være mulig å henføre registrerte data til 

– datoen og tidspunktet for registreringen, 

– den nøyaktige geografiske angivelsen av stedet der hendelsen ble registrert, 

– identifikasjon av toget, 

– lokomotivførerens identitet. 

 Data som skal registreres for ETCS/GSM-R, er de dataene som er definert i TSI-en for styring, kontroll og signal, 

og som er relevante med hensyn til kravene i nr. 4.2.3.5 i denne TSI-en.  
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 Dataene skal forsegles og lagres på en forsvarlig måte og være tilgjengelige for godkjente organer, herunder 

nasjonale undersøkelsesorganer når de utfører sine oppgaver i henhold til artikkel 19 i direktiv 2004/49/EF. 

4.2.3.5.1.  Registrering av overvåkingsdata utenfor toget 

 Infrastrukturforvalteren skal minst registrere følgende data: 

– Feil på utstyr montert langs sporet som er knyttet til togbevegelsene (signaler, sporskiftere osv.). 

– Påvisning av overopphetet aksellager, dersom dette utstyret er montert. 

– Sikkerhetsrelatert kommunikasjon mellom lokomotivføreren og trafikkstyreren. 

4.2.3.5.2.  Registrering av overvåkingsdata om bord på toget 

 Jernbaneforetaket skal minst registrere følgende data: 

– Påvisning av passering av stoppsignaler eller «sluttpunkt for tillatelse til å framføre et tog». 

– Aktivering av nødbremsen. 

– Hastigheten som toget framføres med. 

– Enhver ut- eller forbikopling av systemene for styring, kontroll og signal om bord på toget. 

– Aktivering av signalhornet. 

– Aktivering av dører (åpning, lukking), dersom dette utstyret er montert. 

– Påvisning fra alarmsystemer om bord som gjelder sikker drift av toget, dersom dette utstyret er montert. 

– Identifikasjon av det førerrommet som de registrerte dataene skal kontrolleres for. 

 Ytterligere tekniske spesifikasjoner for ferdsskriveren er fastsatt i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner. 

4.2.3.6. Driftsforstyrrelser  

4.2.3.6.1.  Melding til andre brukere 

 Infrastrukturforvalteren skal sammen med jernbaneforetaket/-ene definere en framgangsmåte for umiddelbart å 

kunne underrette hverandre om alle situasjoner som reduserer jernbanenettets eller det rullende materiellets 

sikkerhet, yteevne og/eller tilgjengelighet. 

4.2.3.6.2.  Melding til lokomotivførere 

 Infrastrukturforvalteren skal ved driftsforstyrrelser som berører dennes ansvarsområde, gi lokomotivførerne 

formell instruksjon om hvilke tiltak de skal treffe for å håndtere den aktuelle svikten på en sikker måte. 

4.2.3.6.3.  Beredskapsplaner 

 Infrastrukturforvalteren skal i samarbeid med alle de jernbaneforetakene som trafikkerer på dennes infrastruktur, 

og eventuelt i samarbeid med tilstøtende infrastrukturforvaltere, definere, offentliggjøre og gjøre tilgjengelig 

relevante beredskapsplaner og tildele ansvarsområder på grunnlag av kravet om å minske de negative virkningene 

som følge av driftsforstyrrelser.  
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 Kravene til planlegging og håndtering av slike hendelser skal stå i forhold til sviktens art og det mulige omfanget 

av driftsforstyrrelsen. 

 Disse tiltakene, som minst skal omfatte planer for gjenoppretting av nettet til «normal» status, kan også innbefatte 

– feil på rullende materiell (for eksempel feil som kan føre til alvorlige trafikkforstyrrelser, og framgangsmåter 

for å berge tog som er rammet av feil), 

– feil på infrastrukturen (for eksempel når det har oppstått en svikt i strømforsyningen, eller i situasjoner der 

togene kan bli omdirigert fra den oppsatte jernbanestrekningen), 

– ekstreme værforhold. 

 Infrastrukturforvalteren skal utarbeide og ajourføre kontaktopplysningene for nøkkelpersonalet til infrastruktur-

forvalteren og jernbaneforetaket som skal kontaktes dersom det oppstår trafikkforstyrrelser som kan føre til 

driftsforstyrrelser. Disse opplysningene skal inneholde kontaktopplysninger som gjelder både i og utenfor 

arbeidstiden. 

 Jernbaneforetaket skal framlegge disse opplysningene for infrastrukturforvalteren og underrette infrastruktur-

forvalteren om alle endringer i disse kontaktopplysningene. 

 Infrastrukturforvalteren skal underrette alle jernbaneforetak om alle endringer i sine kontaktopplysninger. 

4.2.3.7. Håndtering av nødssituasjoner  

 Infrastrukturforvalteren skal etter samråd med 

– alle jernbaneforetak som trafikkerer på dens infrastruktur, eventuelt i samråd med organer som representerer 

jernbaneforetaket som trafikkerer på dens infrastruktur, 

– eventuelle tilstøtende infrastrukturforvaltere, 

– eventuelle lokale myndigheter, eventuelt de organene på lokalt eller nasjonalt plan som representerer 

nødtjenestene (herunder brann- og redningstjenesten), 

 definere, offentliggjøre og gjøre tilgjengelig de tiltakene som er nødvendige for å håndtere nødssituasjoner og 

gjenopprette normal drift på jernbanelinjen. 

 Slike tiltak skal normalt omfatte 

– kollisjoner, 

– brann om bord på toget, 

– evakuering av tog, 

– ulykker i tunneler, 

– hendelser som involverer farlig gods, 

– avsporinger. 
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 Jernbaneforetaket skal gi infrastrukturforvalteren nærmere opplysninger om disse forholdene, særlig med hensyn 

til berging eller påsporing av tog. 

 Jernbaneforetaket skal også ha rutiner for å informere passasjerene om hvordan nødssituasjoner og sikkerhet om 

bord håndteres. 

4.2.3.8. Hjelp ti l  togpersonalet  ved en hendelse eller  ved en alvorlig funksjonsfei l  på rullende 

materiel l  

 Jernbaneforetaket skal definere egnede framgangsmåter for å hjelpe togpersonalet ved driftsforstyrrelser for å 

unngå eller minske forsinkelser forårsaket av tekniske feil eller andre feil ved det rullende materiellet (for 

eksempel kommunikasjonslinjer og tiltak som skal treffes ved evakuering av et tog). 

4.3. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene 

 På bakgrunn av de grunnleggende kravene fastsatt i kapittel 3 gjelder følgende funksjonsspesifikasjoner og 

tekniske spesifikasjoner for grensesnittene: 

4.3.1. Grensesnitt mot TSI-en for infrastruktur 

Henvisning til TSI-en for drift  Henvisning til TSI-en for infrastruktur  

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Bremsevirkning og høyeste tillatte 

hastighet 

4.2.2.6.2 Sporets evne til å motstå langsgående 

krefter 
4.2.6.2 

Endringer av opplysninger i 

strekningsboken 

4.2.1.2.2.2 

Driftsregler 4.4 

Driftsforstyrrelser 4.2.3.6 

4.3.2. Grensesnitt mot TSI-en for styring, kontroll og signal 

Henvisning til TSI-en for drift  Henvisning til TSI-en for styring, kontroll og 

signal 

 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Regelbok 4.2.1.2.1 

Driftsregler 4.4 

Driftsregler 4.4 

Krav til synlighet av signaler og markører 

langs sporet 

4.2.2.8 Synlighet av styrings- og 

kontrollelementer langs sporet 
4.2.15 

Bremsing av toget 4.2.2.6 Togets bremsevirkning og 

bremseegenskaper 
4.3.2.3 

Regelbok 4.2.1.2.1 Bruk av sandingsutstyr 4.2.10 

Tognummer 4.2.3.2.1 Grensesnitt mellom lokomotivfører og 

maskin i ETCS 4.2.12 

Grensesnitt mellom lokomotivfører og 

maskin i GSM-R 4.2.13 

Registrering av data om bord på toget 4.2.3.5 Grensesnitt mot lovpliktig registrering av 

data 
4.2.14 
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4.3.3. Grensesnitt mot TSI-ene for rullende materiell 

4.3.3.1. Grensesnit t mot TSI -en for lokomotiver og passasjervogner  

Henvisning til TSI-en for drift  Henvisning til TSI-en for lokomotiver og 

passasjervogner 

 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Beredskapsplaner 4.2.3.6.3 Hjelpekopling 4.2.2.2.4 

Endekopling 4.2.2.2.3 

Togsammensetning 4.2.2.5 Akseltrykkparameter 4.2.3.2 

Bremsing av toget 4.2.2.6 Bremsevirkning 4.2.4.5 

Togets synlighet 4.2.2.1 Utvendige lykter foran og bak 4.2.7.1 

Togets hørbarhet 4.2.2.2 Signalhorn 4.2.7.2 

Krav til synlighet av signaler og markører 

langs sporet 

4.2.2.8 Sikt ut 4.2.9.1.3 

Frontrutens optiske egenskaper 4.2.9.2.2 

Innvendig belysning 4.2.9.1.8 

Lokomotivførerens dødmannsfunksjon 4.2.2.9 Kontroll av lokomotivførerens aktivitet 4.2.9.3.1 

Registrering av overvåkingsdata om bord 

på toget 

4.2.3.5.2 Ferdsskriver 4.2.9.6 

Håndtering av nødssituasjoner 4.2.3.7 Løftediagram og -instrukser 4.2.12.5 

Beskrivelser knyttet til 

bergingsoperasjoner 

4.2.12.6 

Togsammensetning 4.2.2.5 Dokumentasjon knyttet til drift 4.2.12.4 

Minstekrav til faglige kvalifikasjoner for å 

kunne «arbeide om bord på et tog» 

Tillegg F 

Sanding Tillegg B Isolering av utslipp 4.2.3.3.1.1 

4.3.3.2. Grensesnit t mot TSI -en for godsvogner 

Henvisning til TSI-en for drift  Henvisning til TSI-en for godsvogner  

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Bakende 4.2.2.1.3.2 Festeinnretninger for sluttsignal 4.2.6.3 

Sluttsignal Tillegg E 

Togsammensetning 4.2.2.5 Profiler 4.2.3.1 

Togsammensetning 4.2.2.5 Forenlighet med linjenes lastbærende 

evne 

4.2.3.2 

Beredskapsplaner 4.2.3.6.3 Enhetens styrke — løfting og heving 4.2.2.2 

Bremsing av toget 4.2.2.6 Brems 4.2.4 
  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/793 

 

4.3.4. Grensesnitt mot TSI-en for energi 

Henvisning til TSI-en for drift  Henvisning til TSI-en for energi  

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Togsammensetning 4.2.2.5 

Største togstrøm 4.2.4.1 

Utarbeiding av strekningsbok 4.2.1.2.2.1 

Togsammensetning 4.2.2.5 Skilleseksjoner:  

Utarbeiding av strekningsbok 4.2.1.2.2.1 Fase 4.2.15 

System 4.2.16 

4.3.5. Grensesnitt mot TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler 

Henvisning til TSI-en for drift  Henvisning til TSI-en for sikkerhet i 

jernbanetunneler 

 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Sikre at toget er i driftsferdig stand 4.2.2.7 

Regler for nødssituasjoner 4.4.1 Togavgang 4.2.3.3 

Driftsforstyrrelser 4.2.3.6 

Håndtering av nødssituasjoner 4.2.3.7 Tunnelberedskapsplan 4.4.2 

Øvelser 4.4.3 

Informasjon til passasjerene om togets 

sikkerhets- og nødprosedyrer 

4.4.5 

Faglige kvalifikasjoner 4.6.1 Særlig tunnelkompetanse hos 

togpersonale og annet personale 

4.6.1 

4.4. Driftsregler 

 De reglene og framgangsmåtene som gjør det mulig med sammenhengende drift av nye og forskjellige 

strukturelle delsystemer som skal inngå i Den europeiske unions jernbanesystem, særlig de reglene og 

framgangsmåtene som er direkte knyttet til driften av et nytt system for styring, kontroll og signal, skal være 

identiske i identiske situasjoner. 

 Driftsprinsippene og driftsreglene for Det europeiske system for styring av jernbanetrafikk (ERTMS/ETCS) og 

for radiosystemet ERTMS/GSM-R, er beskrevet i tillegg A. 

 Driftsprinsippene og driftsreglene, som er felles for hele Den europeiske unions jernbanesystem, er beskrevet i 

tillegg B. 

4.5. Vedlikeholdsregler 

 Ikke relevant 

4.6. Faglige kvalifikasjoner 

4.6.1. Faglige kvalifikasjoner 

 Personalet hos jernbaneforetaket og infrastrukturforvalteren skal ha den relevante faglige dyktigheten som kreves 

for å påta seg alle nødvendige sikkerhetskritiske oppgaver under normale forhold, ved driftsforstyrrelser og i 

nødssituasjoner. Slik kompetanse omfatter faglig kunnskap og evne til å omsette denne kunnskapen i praksis. 
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 Minstekrav til faglige kvalifikasjoner for å kunne løse de enkelte oppgavene finnes i tillegg F og G. 

4.6.2. Språkferdigheter 

4.6.2.1. Prinsipper 

 Infrastrukturforvalteren og jernbaneforetaket skal sørge for at deres relevante personale har den kompetansen som 

er nødvendig for å bruke de kommunikasjonsprotokollene og prinsippene som er fastsatt i tillegg C. 

 Når infrastrukturforvalteren bruker et annet arbeidsspråk enn det som personalet i jernbaneforetaket pleier å 

bruke, skal relevant undervisning i språk og kommunikasjon utgjøre en vesentlig del av jernbaneforetakets 

overordnede styringssystem for faglig dyktighet. 

 Personale i jernbaneforetaket som har oppgaver som krever at de kommuniserer om sikkerhetskritiske forhold 

med personale i infrastrukturforvalteren, skal enten det gjelder normale forhold, driftsforstyrrelser eller 

nødssituasjoner, ha tilstrekkelige ferdigheter i infrastrukturforvalterens arbeidsspråk. 

4.6.2.2. Kunnskapsnivå 

 Kunnskapsnivået i infrastrukturforvalterens arbeidsspråk skal av sikkerhetsmessige årsaker ligge på et 

tilstrekkelig høyt nivå. 

a)  Lokomotivføreren skal minst kunne utføre følgende: 

– Sende og forstå alle meldinger som er angitt i tillegg C. 

– Kommunisere effektivt under normale forhold, ved driftsforstyrrelser og i nødssituasjoner. 

– Fylle ut de blankettene som kreves for å bruke blankettsamlingen. 

b)  Andre medlemmer av togpersonalet som har oppgaver som krever at de kommuniserer med infrastruktur-

forvalteren om sikkerhetskritiske spørsmål, skal minst kunne sende og forstå opplysninger som beskriver 

toget og dets driftsstatus. 

 Kunnskapsnivået for personale som arbeider om bord på toget, men som ikke er lokomotivførere, skal være minst 

nivå 2 som beskrevet i tillegg E. 

4.6.3. Førstegangsvurdering og fortløpende vurdering av personalet 

4.6.3.1. Grunnleggende krav 

 Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere skal utvikle en framgangsmåte for vurdering av sitt personale for å 

oppfylle kravene som er angitt i kommisjonsforordning (EU) 1158/2010(1) og (EU) 1169/2010(2). 

4.6.3.2. Analyse og ajourføring  av opplæringsbehov 

 Jernbaneforetaket og infrastrukturforvalteren skal analysere opplæringsbehovene hos det relevante personalet og 

utarbeide en framgangsmåte for å gjennomgå og ajourføre den enkelte ansattes opplæringsbehov for å oppfylle 

kravene som er angitt i kommisjonsforordning (EU) 1158/2010 og (EU) 1169/2010.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1158/2010 av 9. desember 2010 om en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å få 

sikkerhetssertifikater for jernbane (EUT L 326 av 10.12.2010, s. 11). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1169/2010 av 10. desember 2010 om en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å 

få sikkerhetsgodkjenning for jernbane (EUT L 327 av 11.12.2010, s. 13). 
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 Denne analysen skal angi både virkeområde og kompleksitet og ta hensyn til de risikoene som er knyttet til driften 

av tog, trekkraft og rullende materiell. Jernbaneforetaket skal utarbeide framgangsmåten for hvordan 

togpersonalet om bord får kunnskap om de jernbanestrekningene som trafikkeres, og hvordan denne kunnskapen 

vedlikeholdes. Denne framgangsmåten skal 

– bygge på de opplysningene om jernbanestrekningen som infrastrukturforvalteren framlegger, og 

– være i samsvar med den framgangsmåten som er beskrevet i nr. 4.2.1. 

 For oppgavene i forbindelse med «arbeid om bord på tog» og «klargjøring av tog» er elementene som skal 

vurderes, oppført i henholdsvis tillegg F og G. Der det er relevant, skal disse elementene gjennomføres som en del 

av opplæringen av personalet. 

 Visse elementer i tillegg F og G vil kanskje ikke være relevante på grunn av den typen trafikk som et 

jernbaneforetak driver, eller egenskapene til det nettet som infrastrukturforvalteren har ansvaret for. Analysen av 

opplæringsbehovene skal dokumentere de kravene som ikke anses som relevante, og begrunne dette. 

4.6.4. Hjelpepersonale 

 Jernbaneforetaket skal sørge for at hjelpepersonale (f.eks. catering- og rengjøringspersonale) som ikke utgjør en 

del av togpersonalet, utover sin grunnopplæring får opplæring i hvordan de skal håndtere instrukser fra fullt 

utdannet togpersonale. 

4.7. Helse- og sikkerhetsvilkår 

4.7.1. Innledning 

 Personale angitt i nr. 4.2.1 som utfører sikkerhetskritiske oppgaver i samsvar med nr. 2.2, skal ha de egenskapene 

som er nødvendige for å sikre at de overordnede standardene for drift og sikkerhet blir oppfylt 

 Jernbaneforetakene og infrastrukturforvalterne skal i sitt sikkerhetsstyringssystem fastsette og dokumentere de 

rutinene de skal iverksette for å oppfylle de medisinske, psykologiske og helsemessige kravene som stilles til 

personalet. 

 De legeundersøkelsene som er nevnt i nr. 4.7.2, og alle tilhørende beslutninger som gjelder personalets 

individuelle skikkethet, skal utføres av en lege. 

 Personalet skal ikke utføre sikkerhetskritiske oppgaver når deres aktsomhet er nedsatt på grunn av alkohol, 

narkotika eller psykotrope stoffer. Jernbaneforetaket og infrastrukturforvalteren skal derfor iverksette 

framgangsmåter for å begrense den risikoen som personalet utsettes for, dersom de arbeider mens de er påvirket 

av slike stoffer, eller dersom de inntar slike stoffer på arbeidsplassen. 

 Inntak av ovennevnte stoffer er underlagt fastsatte grenser i de nasjonale reglene i medlemsstaten der togtrafikken 

finner sted. 

4.7.2. Legeundersøkelser og psykologiske vurderinger 

4.7.2.1. Før ansettelse 

4.7.2.1.1.  Minsteinnhold i en legeundersøkelse 

 Legeundersøkelser skal omfatte 

– en generell legeundersøkelse, 

– undersøkelser av sansefunksjoner (syn, hørsel, fargesans),  
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– en analyse av urin- eller blodprøve for å påvise sukkersyke og andre forhold angitt ved den kliniske 

undersøkelsen, 

– en screening for å påvise misbruk av narkotiske stoffer. 

4.7.2.1.2.  Psykologisk vurdering 

 Målet med den psykologiske vurderingen er å støtte jernbaneforetaket ved ansettelse og ledelse av personale som 

har de kognitive, psykomotoriske, atferdsmessige og personlige egenskapene som kreves for å kunne utføre sine 

oppgaver på en sikker måte. 

 Når innholdet i den psykologiske vurderingen skal fastsettes, skal psykologen minst ta hensyn til følgende 

kriterier som er relevante for de enkelte sikkerhetsfunksjonene: 

a)  Kognitive egenskaper: 

– Oppmerksomhet og konsentrasjon. 

– Hukommelse. 

– Oppfatningsevne. 

– Dømmekraft. 

– Kommunikasjon. 

b)  Psykomotoriske egenskaper: 

– Reaksjonshastighet. 

– Koordinering av bevegelser. 

c)  Atferdsmessige og personlige egenskaper: 

– Evne til å kontrollere egne følelser. 

– Atferdsmessig pålitelighet. 

– Selvstendighet. 

– Ansvarsbevissthet. 

 Dersom noen av disse kriteriene utelates, skal denne beslutningen begrunnes og dokumenteres av en psykolog. 

 Søkerne skal vise sin psykologiske skikkethet ved å gjennomgå en undersøkelse utført av eller under tilsyn av en 

psykolog eller lege, etter medlemsstatens beslutning. 

4.7.2.2. Etter  ansettelse 

4.7.2.2.1.  Hyppighet for regelmessige legeundersøkelser 

 Det skal gjennomføres minst én systematisk legeundersøkelse 

– hvert femte år for personale opp til 40 år, 

– hvert tredje år for personale mellom 41 og 62 år,  
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– hvert år for personale over 62 år. 

 Legen skal gjennomføre hyppigere legeundersøkelser dersom helsetilstanden til den ansatte krever det. 

4.7.2.2.2.  Minstekrav til den periodiske legeundersøkelsen 

 Dersom den ansatte oppfyller de kriteriene som kreves ved den undersøkelsen som gjennomføres før arbeidet 

starter, skal de regelmessige, spesialiserte legeundersøkelsene minst inneholde følgende: 

– En generell legeundersøkelse. 

– Undersøkelser av sansefunksjoner (syn, hørsel og fargesans). 

– En analyse av urin- eller blodprøve for å påvise sukkersyke og andre forhold angitt ved den kliniske 

undersøkelsen. 

– En screening for å påvise misbruk av narkotiske stoffer, dersom dette indikeres klinisk. 

4.7.2.2.3.  Supplerende legeundersøkelser og/eller psykologiske vurderinger 

 I tillegg til den regelmessige legeundersøkelsen skal det gjennomføres en særskilt supplerende legeundersøkelse 

og/eller psykologisk vurdering dersom det foreligger rimelig grunn til å tvile på den ansattes fysiske eller 

psykiske skikkethet, eller dersom det foreligger rimelig mistanke om bruk av narkotiske stoffer eller alkohol over 

de tillatte grensene. Det vil særlig være tilfelle etter en hendelse eller en ulykke som følge av at den ansatte har 

begått en menneskelig feil. 

 Jernbaneforetaket og infrastrukturforvalteren skal iverksette systemer for å sikre at slike supplerende 

undersøkelser og vurderinger gjennomføres på en ordentlig måte. 

4.7.3. Medisinske krav 

4.7.3.1. Generelle krav 

 Personalet skal ikke ha en helsetilstand eller være under medisinsk behandling som kan føre til 

– plutselig bevisstløshet, 

– nedsatt oppmerksomhet eller konsentrasjon, 

– plutselig arbeidsudyktighet, 

– nedsatt balanse- eller koordineringsevne, 

– betydelig begrenset bevegelsesevne. 

 Det stilles følgende krav til syn og hørsel: 

4.7.3.2. Synskrav 

– Synsstyrke på avstand med eller uten korreksjon: 0,8 (høyre øye + venstre øye — målt hver for seg), minst 0,3 

for det svakeste øyet. 

– Største tillatte korreksjon: langsynthet + 5/nærsynthet – 8. Legen kan i særlige tilfeller tillate verdier som 

ligger utenfor dette intervallet etter å ha innhentet uttalelse fra en øyelege. 

– Syn på kort og mellomlang avstand: tilstrekkelig med eller uten korreksjon.  



Nr. 17/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

– Kontaktlinser er tillatt. 

– Normalt fargesyn: Påvist gjennom bruk av en godkjent prøve, som f.eks. Ishihara, supplert ved en annen 

godkjent prøve dersom det er nødvendig. 

– Synsfelt: Normalt (ikke noe avvik som påvirker den oppgaven som skal utføres). 

– Syn på begge øyne: Effektivt. 

– Binokulært syn: Effektivt. 

– Kontrastfølsomhet: God. 

– Ingen progressiv øyesykdom. 

– Øyeimplantater, keratotomi og keratektomi er tillatt bare dersom de kontrolleres årlig eller med en hyppighet 

som legen fastsetter. 

4.7.3.3. Hørselskrav 

 Tilfredsstillende hørsel som bekreftes av et toneaudiogram, hvilket innebærer følgende: 

– Tilstrekkelig god hørsel til å kunne føre en telefonsamtale og høre varsellyder og radiomeldinger. 

– Bruk av høreapparat er tillatt. 

4.8. Registre over infrastruktur og kjøretøyer 

 På grunn av egenskaper ved registrene over infrastruktur og kjøretøyer, som definert i artikkel 33, 34 og 35 i 

direktiv 2008/57/EF, er disse registrene uegnet for de særlige kravene i delsystemet «Drift og trafikkstyring». 

Denne TSI-en angir derfor ingenting med hensyn til disse registrene. 

 Det finnes imidlertid et driftskrav som går ut på at visse data som har å gjøre med infrastrukturen, skal stilles til 

rådighet for jernbaneforetaket, og omvendt at visse data om rullende materiell skal stilles til rådighet for 

infrastrukturforvalteren, som angitt i nr. 4.8.1 og nr. 4.8.2. I begge tilfeller skal de aktuelle opplysningene være 

fullstendige og nøyaktige. 

4.8.1. Infrastruktur 

 Kravene til de dataene om infrastrukturen for jernbanesystemet som skal stilles til rådighet for 

jernbaneforetakene, er for delsystemet «Drift og trafikkstyring» angitt i tillegg D. Infrastrukturforvalteren har 

ansvaret for at dataene er korrekte. 

4.8.2. Rullende materiell 

 Følgende data om rullende materiell skal være tilgjengelige for infrastrukturforvalterne, idet innehaveren har 

ansvaret for at dataene er korrekte: 

– Hvorvidt kjøretøyet er konstruert av materialer som kan være farlige ved ulykker eller brann (f.eks. asbest). 

– Samlet lengde av kjøretøyet, herunder eventuelle buffere.  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/799 

 

5.  SAMTRAFIKKOMPONENTER 

5.1. Definisjon 

 Med «samtrafikkomponenter» menes som definert i artikkel 2 bokstav f) i direktiv 2008/57/EF «enhver 

enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig enhet av utstyr som inngår i eller 

er bestemt til å inngå i et delsystem, og som samtrafikkevnen til jernbanesystemet direkte eller indirekte er 

avhengig av. Begrepet «komponent» omfatter både materielle produkter og immaterielle produkter, som 

programvare». 

5.2. Liste over komponenter 

 For delsystemet «Drift og trafikkstyring» finnes det ingen samtrafikkomponenter. 

6.  SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET FOR KOMPONENTENE SAMT 

VERIFISERING AV DELSYSTEMET 

6.1. Samtrafikkomponenter 

 Ettersom det ennå ikke er angitt noen samtrafikkomponenter i denne TSI-en, er det ikke truffet noen 

bestemmelser om vurderingen av slike. 

6.2. Delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

6.2.1. Prinsipper 

 Delsystemet «Drift og trafikkstyring» er et funksjonelt delsystem som definert i vedlegg II til 

direktiv 2008/57/EF. 

 I samsvar med artikkel 10 og 11 i direktiv 2004/49/EF må jernbaneforetaket og infrastrukturforvalteren vise at de 

oppfyller kravene i denne TSI-en innenfor sine sikkerhetsstyringssystemer, når de søker om nye eller endrede 

sikkerhetssertifikater eller sikkerhetsgodkjenninger. 

 De felles sikkerhetsmetodene for samsvarsvurdering krever at nasjonale sikkerhetsmyndigheter innfører en 

inspeksjonsordning for å føre tilsyn med og overvåke det daglige samsvaret med sikkerhetsstyringssystemet, 

herunder alle TSI-ene. Det bemerkes at det ikke kreves at elementer i denne TSI-en vurderes særskilt av et meldt 

organ. 

 Krav i denne TSI-en som inneholder en henvisning til strukturelle delsystemer, og som er oppført i grensesnittene 

(nr. 4.3), vurderes i henhold til de relevante strukturelle TSI-ene. 

7.  GJENNOMFØRING 

7.1. Prinsipper 

 Gjennomføringen av denne TSI-en og overholdelsen av de relevante avsnittene i denne TSI-en skal fastsettes i 

samsvar med en gjennomføringsplan som hver medlemsstat skal utarbeide for de jernbanelinjene den har ansvaret 

for. 

 Denne planen skal ta hensyn til 

a)  de særlige menneskelige faktorene som er knyttet til driften av en konkret jernbanelinje, 

b)  de enkelte drifts- og sikkerhetselementene som vedrører hver av de aktuelle jernbanelinjene, 

c)  hvorvidt gjennomføringen av det eller de aktuelle elementene skal gjelde for 

– alle tog på jernbanelinjen eller ikke, 

– bare visse jernbanelinjer,  
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– alle jernbanelinjer, 

– alle tog som framføres på jernbanenettet, 

d)  forbindelsen til gjennomføring av de andre delsystemene (styring, kontroll og signal, rullende materiell osv.). 

 Eventuelle særlige unntak som kan gjelde, skal på dette tidspunkt tas i betraktning og dokumenteres som en del av 

planen. 

 I gjennomføringsplanen skal det tas hensyn til de forskjellige gjennomføringsmulighetene i hvert av følgende 

tilfeller: 

a)  Når et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvalter starter sin virksomhet. 

b)  Når et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvalter fornyer eller oppgraderer sine eksisterende 

driftssystemer. 

c)  Når et nytt eller oppgradert delsystem for infrastruktur, energi, rullende materiell eller styring, kontroll og 

signal som krever et tilsvarende sett med driftsmetoder, tas i bruk. 

 Det er innforstått at denne TSI-en ikke kan gjennomføres fullstendig på alle punkter før den maskinvaren 

(infrastruktur, kontroll og styring osv.) som skal brukes, er blitt harmonisert. Retningslinjene fastsatt i dette 

kapittel skal derfor bare anses som en midlertidig fase som støtter overgangen til målsystemet. 

7.2. Retningslinjer for gjennomføring 

 Gjennomføringen bygger på tre ulike deler: 

a)  Bekreftelse på at eventuelle eksisterende systemer og prosesser oppfyller kravene i denne TSI-en. 

b)  Tilpasning av eventuelle eksisterende systemer og prosesser for at de skal oppfylle kravene i denne TSI-en. 

c)  Innføring av nye systemer og prosesser som følge av gjennomføringen av andre delsystemer: 

– Nye eller oppgraderte konvensjonelle jernbanelinjer (infrastruktur/energi). 

– Nye eller oppgraderte ETCS-signalanlegg, GSM-R-radioanlegg, varmgangsdetektorer mm. (styring, 

kontroll og signal). 

– Nytt rullende materiell (rullende materiell). 

7.3. Særtilfeller 

7.3.1. Innledning 

 Følgende særlige bestemmelser er tillatt i særtilfellene nevnt nedenfor. 

 Disse særtilfellene tilhører to kategorier: 

a)  Bestemmelsene gjelder enten fast (tilfelle «P»), eller midlertidig (tilfelle «T»). 

b)  I de midlertidige tilfellene skal medlemsstatene oppnå samsvar med det relevante delsystemet enten innen 

2030 (tilfelle «T1»), innen 2024 (tilfelle «T2») eller innen 2018 (tilfelle «T3»). 
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7.3.2. Liste over særtilfeller 

7.3.2.1. Midlertidig særtilfel le (T1) for Estland,  Latvia og Litauen  

 Ved gjennomføring av nr. 4.2.2.1.3.2 og 4.2.2.1.3.3 kan tog som kjører utelukkende på nett med en sporvidde på 

1 520 mm i Estland, Latvia og Litauen, benytte et annet, spesifisert signal for togets bakende. 

7.3.2.2. Midlertidig særtilfel le (T2) for Irland og Det forente kongerike  

 Ved gjennomføring av nr. 4.2.3.2.1 benytter Irland og Det forente kongerike alfanumeriske tall i de nåværende 

systemene. Medlemsstatene skal fastsette kravene til og ruteplanen for overgang fra alfanumeriske tognumre til 

numeriske tognumre i målsystemet. 

7.3.2.3. Midlertidig særtilfel le (T3) for Finland  

 Ved gjennomføring av felles driftsregel nr. 5 i tillegg B kan Finland benytte en annen regel for å begrense 

virkningen av at sluttsignalet på passasjertog ikke virker. 

7.3.2.4. Fast særti lfelle (P1) for Finland  

 Ved gjennomføring av nr. 4.2.2.1.3.3 og gjennomføring av felles driftsregel nr. 5 i tillegg B benytter ikke Finland 

sluttsignal på godstog. Den innretningen for å angi sluttsignal for godstog som er beskrevet i nr. 4.2.2.1.3.2, 

godtas også i Finland. 

 _____  
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Tillegg A 

Driftsregler for ERTMS/ETCS 

Driftsreglene for ERTMS/ETCS og ERTMS/GSM-R er spesifisert i det tekniske dokumentet «ETCS and GSM-R rules and 

principles — Version 4», som er offentliggjort på Byråets nettsted (http://www.era.europa.eu). 

 _____  
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Tillegg B 

Felles driftsprinsipper og driftsregler 

Ved driftsforstyrrelser skal beredskapsplanene som er fastsatt i nr. 4.2.3.6.3, også vurderes. 

1.  SANDING 

 Dersom toget er utstyrt med en manuelt betjent sandingsinnretning, skal togføreren alltid ha tillatelse til å benytte sand, 

men skal unngå det overalt der det er mulig: 

– Omkring sporveksler og skinnekryss. 

– Under bremsing ved hastigheter på under 20 m/t. 

– Når toget står stille. 

 Følgende unntak gjelder: 

– Dersom det er en risiko for SPAD (Signal Passed at Danger – passering av stoppsignal), eller andre alvorlige hendelser 

der sanding vil kunne forbedre friksjonen. 

– Ved oppstart. 

– Når det er nødvendig å prøve sandingsutstyret på trekkraftkjøretøyet. 

2.  TOGAVGANG 

 På avgangsstasjonen eller etter et planlagt stopp har lokomotivføreren tillatelse til avgang dersom følgende vilkår er 

oppfylt: 

– Når lokomotivføreren har fått tillatelse til togbevegelse. 

– Når driftsvilkårene for toget er oppfylt. 

– Når det er tid for avgang, med mindre det er gitt tillatelse til å starte før rutetabellens avgangstidspunkt. 

3. INGEN TILLATELSE TIL TOGBEVEGELSE PÅ DET FORVENTEDE TIDSPUNKTET 

 Dersom lokomotivføreren ikke har fått tillatelse til togbevegelse på det forventede tidspunktet og ikke har fått 

opplysninger om årsaken, skal lokomotivføreren underrette trafikkstyreren. 

4.  FRONTLYSENE VIRKER IKKE 

 Dersom lokomotivføreren ikke får tent noen av frontlysene, gjelder følgende: 

4.1. Ved god sikt 

 Lokomotivføreren skal underrette trafikkstyreren om feilen. Toget skal fortsette ved høyeste tillatte hastighet til det 

nærmeste stedet der det er mulig å få reparert eller skiftet frontlyset, eller der det berørte kjøretøyet kan skiftes ut. Når 

toget kjører videre, skal lokomotivføreren bruke togets signalhorn etter behov eller etter instruksjon fra trafikkstyreren. 

4.2. I mørke eller ved dårlig sikt 

 Lokomotivføreren skal underrette trafikkstyreren om feilen. Dersom det er montert et bærbart frontlys med hvitt lys på 

togets front, skal toget fortsette ved høyeste tillatte hastighet for denne feilen til det nærmeste stedet der det er mulig å få 

reparert eller skiftet frontlyset, eller det berørte kjøretøyet kan skiftes ut.  
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 Dersom det ikke er mulig å få tak i et bærbart frontlys, skal toget ikke kjøre videre, med mindre trafikkstyreren gir formell 

instruksjon om å fortsette til det nærmeste stedet der toget ikke blokkerer sporet. 

 Når toget kjører videre, skal lokomotivføreren bruke togets signalhorn etter behov eller etter instruksjon fra 

trafikkstyreren. 

5.  SLUTTSIGNALET VIRKER IKKE 

1)  Dersom trafikkstyreren blir oppmerksom på at togets sluttsignal ikke virker, skal vedkommende sørge for å stoppe 

toget på et passende sted og underrette lokomotivføreren. 

2)  Lokomotivføreren skal deretter kontrollere at toget er fullstendig og om nødvendig reparere eller skifte togets 

sluttsignal. 

3)  Lokomotivføreren skal underrette trafikkstyreren om at toget er klart til å kjøre videre. Dersom det ikke er mulig å 

reparere toget, kan det ikke kjøre videre med mindre trafikkstyreren og lokomotivføreren tar særlige forholdsregler. 

6.  FEIL VED TOGETS SIGNALHORN 

 Dersom signalhornet ikke virker, skal lokomotivføreren underrette trafikkstyreren om feilen. Toget skal ikke kjøre fortere 

enn tillatt hastighet for feil ved signalhorn til det nærmeste stedet der signalhornet kan repareres eller det berørte 

kjøretøyet kan skiftes ut. Lokomotivføreren skal kunne stoppe toget før det passerer en planovergang der signalhornet skal 

aktiveres, og skal deretter passere planovergangen først når det er forsvarlig å gjøre det. Dersom det er feil ved et flertonet 

signalhorn, men minst én tone virker, kan toget kjøre videre på vanlig måte. 

7.  FEIL VED PLANOVERGANG 

7.1. Stoppe tog som skal passere en planovergang med feil 

 Når det er påvist en teknisk feil som påvirker sikkerheten for tog som skal passere en planovergang, skal det forhindres at 

tog kjører over planovergangen på vanlig måte inntil sikker drift er gjenopprettet. 

7.2. La tog passere en planovergang med feil (med tillatelse) 

1)  Dersom feilen er av en art som tillater fortsatt togbevegelse, skal lokomotivføreren på hvert tog få tillatelse til å 

fortsette og passere planovergangen. 

2)  Når lokomotivføreren har fått instruksjon om å passere planovergangen med feil, skal vedkommende passere 

planovergangen i henhold til instruksjonen. Dersom planovergangen blokkeres, skal lokomotivføreren treffe alle 

nødvendige tiltak for å stoppe toget. 

3)  Når toget nærmer seg planovergangen, skal lokomotivføreren bruke signalhornet ved behov eller når trafikkstyreren 

har gitt formell instruksjon om det. Dersom det er klart på planovergangen, skal lokomotivføreren kjøre videre og øke 

hastigheten så snart togets front har passert planovergangen. 

8.  FEIL VED RADIOKOMMUNIKASJON 

8.1. Feil ved togradio som påvises ved klargjøring av toget 

 Dersom det påvises feil ved togradioen, skal ikke toget få tillatelse til å settes i trafikk på jernbanelinjer der det er krav om 

radio. 

8.2. Feil ved togradio som påvises når toget er i trafikk 

 Når lokomotivføreren blir oppmerksom på at togradioen ikke virker, skal vedkommende underrette trafikkstyreren så 

snart som mulig. Lokomotivføreren skal deretter følge trafikkstyrerens formelle instruksjoner om togets videre bevegelse. 

Et tog med en togradio som ikke virker, kan fortsette i trafikk 

– dersom det finnes et annet middel for nødkommunikasjon mellom lokomotivføreren og trafikkstyreren, eller  
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– til det nærmeste stedet der radioen kan repareres eller det berørte kjøretøyet kan skiftes ut, dersom det finnes et annet 

middel for nødkommunikasjon mellom lokomotivføreren og trafikkstyreren. 

9.  KJØRE PÅ SIKT 

 Når en lokomotivfører kjører på sikt, skal vedkommende 

– kjøre forsiktig videre, begrense hastigheten og ta hensyn til den delen av sporet som er synlig framover, slik at det er 

mulig å stoppe for et kjøretøy, et stoppsignal eller hindringer, og 

– ikke overskride høyeste hastighet for kjøring på sikt. 

10.  HJELP TIL ET TOG SOM ER RAMMET AV FEIL 

1)  Dersom et tog har stoppet på grunn av feil, skal lokomotivføreren umiddelbart underrette trafikkstyreren om feilen og 

omstendighetene omkring feilen. 

2)  Dersom det er behov for et hjelpetog, skal lokomotivføreren og trafikkstyreren minst bli enige om følgende: 

– Hvilken type hjelpetog det er behov for. 

– Om hjelpetoget skal komme fra en bestemt retning (forfra eller bakfra). 

– Hvor toget som er rammet av feil, står. 

Når lokomotivføreren har bedt om hjelp, må ikke toget flyttes selv om feilen utbedres, før 

– hjelpetoget har ankommet, eller 

– lokomotivføreren og trafikkstyreren har blitt enige om alternative tiltak. 

3)  Trafikkstyreren skal ikke gi hjelpetog tillatelse til å kjøre inn på den delstrekningen der toget som er rammet av feil, 

står, med mindre det er bekreftet at det berørte toget ikke vil bli flyttet. 

 Når hjelpetoget er klart til å kjøre inn på den delstrekningen der toget som er rammet av feil, står, skal trafikkstyreren 

minst underrette føreren av hjelpetoget om følgende: 

– Hvor toget som er rammet av feil, står. 

– Hvor toget som er rammet av feil, skal flyttes til. 

4)  Føreren av det sammenkoplede toget skal sikre 

– at hjelpetoget er koplet til toget som er rammet av feil, og 

– at togets bremsevirkning er kontrollert, den automatiske bremsen er tilkoplet, dersom den er kompatibel, og at det 

er gjennomført en bremseprøving. 

5)  Når det sammenkoplede toget er klart til å kjøre videre, skal den ansvarlige lokomotivføreren ta kontakt med og 

underrette trafikkstyreren om eventuelle begrensninger og flytte toget i samsvar med trafikkstyrerens instruksjoner. 
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11.  TILLATELSE TIL Å PASSERE ET STOPPSIGNAL 

 Lokomotivføreren på det berørte toget må ha tillatelse for å kunne passere et stoppsignal. 

 Når trafikkstyreren gir tillatelsen, skal lokomotivføreren også få instruksjoner om bevegelsen. 

 Lokomotivføreren skal følge instruksjonene og skal ikke overskride en eventuell hastighetsbegrensning før toget er 

framme på det stedet der normal drift kan gjenopptas. 

12.  AVVIK I SIGNALENE LANGS SPORET 

 Dersom noen av følgende avvik oppdages: 

– Det vises ikke stoppsignal der det skulle vært et. 

– Signalet som vises, er unormalt. 

– Det vises en unormal sekvens av signaler når toget nærmer seg signalet. 

– Signalet er ikke helt tydelig, 

 skal lokomotivføreren handle i samsvar med det mest restriktive signalet som kan vises. 

 I alle tilfeller skal lokomotivføreren underrette trafikkstyreren om det unormale signalet når det oppdages. 

13.  NØDANROP 

 Når lokomotivføreren mottar et nødanrop, skal vedkommende anta at det foreligger en farlig situasjon, og skal treffe alle 

tiltak som er nødvendige for å unngå eller redusere følgene av en slik situasjon. 

 I tillegg skal lokomotivføreren 

– umiddelbart redusere togets hastighet til riktig hastighet for kjøring på sikt, 

– kjøre på sikt med mindre trafikkstyreren gir andre instruksjoner, og 

– følge trafikkstyrerens instruksjoner. 

 Lokomotivførere som har fått beskjed om å stoppe toget, skal ikke starte igjen uten tillatelse fra trafikkstyreren. Andre 

lokomotivførere skal kjøre videre på sikt til trafikkstyreren gir beskjed om at det ikke lenger er nødvendig å kjøre på sikt. 

14.  UMIDDELBARE TILTAK FOR Å HINDRE FARE FOR TOG 

1)  En ansatt hos jernbaneforetaket eller infrastrukturforvalteren som blir oppmerksom på en fare for togene, skal treffe 

umiddelbare tiltak for å stoppe alle tog som kan bli berørt, og skal treffe andre tiltak som er nødvendige for å unngå 

skade eller tap. 

2)  En lokomotivfører som blir oppmerksom på en fare for toget sitt, skal stoppe og umiddelbart varsle trafikkstyreren om 

faren. 

 _____  
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Tillegg C 

Metode for sikkerhetsrelatert kommunikasjon 

1.  VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 

1.1.  I dette tillegget fastsettes reglene for sikkerhetsrelatert kommunikasjon mellom togpersonalet, hovedsakelig lokomotiv-

føreren og trafikkstyreren, særlig for å definere struktur og metode for denne kommunikasjonen. Sikkerhetsrelatert 

kommunikasjon har prioritet over all annen kommunikasjon. 

2.  KOMMUNIKASJONSSTRUKTUR 

2.1.  Sikkerhetsmeldinger som taleoverføres, skal være korte og tydelige uten forkortelser. Overføringen skal særlig omfatte 

følgende punkter for å sikre at meldingene blir oppfattet, og at de nødvendige tiltakene blir truffet. Avsenderen skal 

– oppgi sin nøyaktige posisjon, 

– oppgi hvilken oppgave vedkommende utfører, og gi opplysninger om hvilke tiltak som må treffes, 

– sikre at meldingen mottas og om nødvendig gjentas av mottakeren, 

– om nødvendig rette opp feil i meldingen, 

– om nødvendig fortelle mottakeren hvordan avsenderen kan kontaktes. 

2.2.  Nødmeldinger har til formål å gi raske, viktige driftsinstrukser direkte tilknyttet sikkerheten på jernbanen. Ved slike 

meldinger kan gjentakelse av meldingen utelates. 

3.  KOMMUNIKASJONSMETODE 

3.1.  Lokomotivførere skal identifisere seg selv ved hjelp av tognummer og posisjon. Trafikkstyrere skal identifisere seg selv 

ved hjelp av kontrollområde eller signalanleggets plassering. 

3.2.  Ved kommunikasjon mellom trafikkstyrere og lokomotivførere er det trafikkstyrerens ansvar å sikre at de snakker med 

en lokomotivfører innenfor sitt kontrollområde. Dette er særlig viktig når kommunikasjonen finner sted i områder der 

kommunikasjonsgrensene overlapper hverandre. Dette prinsippet gjelder også dersom kommunikasjonen har vært 

avbrutt. 

3.3.  Med henblikk på dette skal følgende meldinger anvendes av de forskjellige partene. 

– Av trafikkstyreren: 

Tognummer …………………… 

Dette er …………………… (kontrollområde/signalanleggets plassering) 

– Av lokomotivføreren: 

Dette er tognummer … ved … (posisjon) 
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4.  KOMMUNIKASJONSREGLER 

4.1.  For at sikkerhetsrelatert kommunikasjon skal forstås riktig, uavhengig av kommunikasjonsmiddel, skal følgende regler 

følges: 

4.2.  Det internasjonale bokstaveringsalfabetet skal brukes 

– til å identifisere bokstaver, 

– til å stave ord og stedsnavn som er vanskelige å uttale eller kan misforstås, 

– ved interferens på radioen eller telefonen, 

– når identiteten for signaler eller sporveksler skal angis. 

A Alpha G Golf L Lima Q Quebec V Victor 

B Bravo H Hotel M Mike R Romeo W Whisky 

C Charlie I India N November S Sierra X X-ray 

D Delta J Juliet O Oscar T Tango Y Yankee 

E Echo K Kilo P Papa U Uniform Z Zulu 

F Foxtrot         

4.3.  Tall skal angis siffer for siffer. 

0 = Null 

1 = Én 

2 = To 

3 = Tre 

4 = Fire 

5 = Fem 

6 = Seks 

7 = Sju 

8 = Åtte 

9 = Ni 

5.  TERMINOLOGI (GENERELT) 

 Standardterminologi som skal brukes i framgangsmåten for kommunikasjon 

5.1.  Framgangsmåte for overføring av tale 

5.1.1.  Uttrykk som gir motparten mulighet til å tale: 

over 
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5.2.  Framgangsmåte for å motta meldinger 

5.2.1  Når en direkte melding mottas 

 Uttrykk som bekrefter at den sendte meldingen er mottatt: 

mottatt 

5.2.2.  Uttrykk som skal brukes for å få meldingen gjentatt dersom mottaket er dårlig eller meldingen vanskelig å oppfatte: 

gjenta (+ snakk sakte) 

5.2.3.  Ved mottak av en melding som er blitt opplest av mottakeren 

 Uttrykk som skal brukes for å fastslå om en melding som er opplest av mottakeren, nøyaktig tilsvarer den sendte 

meldingen: 

korrekt 

5.2.4. eller ikke: 

feil (+ jeg gjentar) 

5.3.  Framgangsmåte for å avbryte kommunikasjonen 

5.3.1.  Dersom meldingen er slutt: 

over og ut 

5.3.2. Dersom avbruddet er midlertidig og forbindelsen ikke er brutt 

 Uttrykk som brukes for å be motparten vente: 

vent 

5.3.3.  Uttrykk som brukes for å fortelle motparten at kommunikasjonen kan bli avbrutt, men at den bør bli gjenopptatt senere: 

jeg kaller opp på nytt 

6.  SKRIFTLIGE ANVISNINGER 

6.1.  En skriftlig anvisning skal utstedes bare når toget står stille, og skal være forsynt med et entydig identifikasjons- eller 

godkjenningsnummer fra trafikkstyreren. 

6.2.  En skriftlig anvisning har forrang foran alle anvisninger som gis av signaler langs sporet/på DMI, unntatt når disse 

fastsetter en lavere tillatt hastighet eller en lavere aktiveringshastighet enn den høyeste hastigheten som foreskrives i den 

skriftlige anvisningen. 

6.3.  En skriftlig anvisning skal utstedes så nær det berørte området som mulig.  
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6.4.  En skriftlig anvisning skal utstedes først når lokomotivføreren har identifisert tognummeret og togets/skiftebevegelsens 

posisjon. 

6.5.  En skriftlig anvisning skal inneholde minst følgende: 

– Hvor den ble utstedt fra (signalanlegg …). 

– Hvilket tidspunkt og hvilken dato den ble utstedt på. 

– Hvilket tog/hvilken skiftebevegelse den viser til. 

– Togets/skiftebevegelsens posisjon. 

– Hvilket sted anvisningen gjelder for. 

– Tydelige, nøyaktige og utvetydige instruksjoner. 

– Entydig identifikasjons- eller godkjenningsnummer. 

6.6.  En skriftlig anvisning kan formidles 

– fysisk på papir, eller 

– som muntlige instruksjoner som lokomotivføreren skal skrive ned, eller 

– ved hjelp av andre sikre kommunikasjonsmetoder som oppfyller ovennevnte krav. 

6.7.  Når lokomotivføreren mottar en skriftlig anvisning, skal vedkommende kontrollere at denne skriftlige anvisningen viser 

til førerens tog/skiftebevegelse og den aktuelle posisjonen. 

6.8.  En skriftlig anvisning som er utstedt, kan tilbakekalles bare ved hjelp av en ny skriftlig anvisning som uttrykkelig viser 

til den forrige. 

7.  TERMINOLOGI (SKRIFTLIGE ANVISNINGER) 

 Standardterminologi som skal brukes i framgangsmåten for kommunikasjon 

 Framgangsmåte for å avbryte en skriftlig anvisning 

7.1.  Uttrykk som brukes for å avbryte en skriftlig anvisning underveis: 

prosedyre avbrytes ………… 

7.2.  Dersom meldingen skal gjenopptas senere, skal framgangsmåten gjentas fra starten. 

 Feil under sending 

7.3.  Dersom avsenderen selv oppdager en feil i forbindelse med sending, skal avsenderen anmode om annullering ved å 

sende følgende melding: 

feil (+ fyll ut en ny blankett…………) 

 eller 

feil + jeg gjentar 

 og deretter sende den opprinnelige meldingen på nytt.  
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 Feil når mottakeren gjentar meldingen 

7.4.  Dersom avsenderen oppdager en feil når meldingen gjentas av mottakeren, skal avsenderen sende følgende melding: 

feil + jeg gjentar 

 og sende den opprinnelige meldingen på nytt. 

 Misforståelse 

7.5.  Dersom en av partene ikke fullt ut forstår en melding, skal vedkommende be den andre parten om å gjenta meldingen 

ved å bruke følgende uttrykk: 

gjenta (+ snakk sakte) 

8.  BLANKETTSAMLING 

8.1.  Infrastrukturforvalteren har ansvaret for å utarbeide blankettsamlingen og selve blankettene på sitt arbeidsspråk. 

8.2.  Alle blankettene som skal brukes, skal samles i et dokument på papir eller i elektronisk form med benevnelsen 

«blankettsamling». 

8.3.  For å identifisere blankettene skal det utvikles et entydig kodeord eller nummer for framgangsmåten. 

8.4.  Denne blankettsamlingen skal brukes av både lokomotivføreren og personalet som gir tillatelse til togbevegelser. Den 

blankettsamlingen som brukes av lokomotivføreren, og den blankettsamlingen som brukes av personalet som gir 

tillatelse til togbevegelser, skal være oppbygd og nummerert på samme måte. 

8.5.  Blankettsamlingen skal bestå av to deler. 

8.5.1.  Den første delen skal inneholde minst følgende: 

– En liste over blanketter for skriftlige anvisninger. 

– En liste med opplysning om de situasjonene som hver enkelt blankett gjelder for. 

– En tabell som inneholder det internasjonale bokstaveringsalfabetet. 

8.5.2.  Andre del inneholder selve blankettene. Disse skal samles av jernbaneforetaket og gis til lokomotivføreren. 

9.  LISTE MED JERNBANETERMINOLOGI 

9.1.  Jernbaneforetaket skal utarbeide en liste med jernbaneterminologi til alle de nettene som foretakets tog trafikkerer. 

Denne listen skal inneholde de termene som vanligvis brukes på det språket som jernbaneforetaket har valgt, og på det 

arbeidsspråket som brukes av infrastrukturforvalteren/-forvalterne hvis infrastruktur jernbaneforetaket anvender. 

9.2.  Ordlisten skal bestå av to deler: 

– En tematisk liste over termer. 

– En alfabetisk termliste. 

 _____  
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Tillegg D 

Opplysninger som infrastrukturforvalteren skal gi til jernbaneforetaket til bruk i strekningsboken og når det skal 

avgjøres om toget er forenlig med strekningen det skal trafikkere 

Nummer Tittel 
Strek-

ningsbok 

Togets 

forenlighet med 

strekningen det 

skal trafikkere 

1 Generelle opplysninger om infrastrukturforvalteren   

1.1 Navn på infrastrukturforvalteren X X 

1.2 Medlemsstat  X 

2 Kart og oversikter   

2.1 Kart: Skjematisk oversikt med følgende:   

2.1.1 Strekningsavsnitt X  

2.1.2 Viktigste steder (stasjoner, skiftestasjoner, sporkryss, godsterminaler) X  

2.2 Strekningsoversikt   

Opplysninger som skal tas med i strekningsoversiktene, om nødvendig supplert med tekst. Dersom det finnes en separat oversikt 

over stasjoner/skiftestasjoner/depoter, kan opplysningene i strekningsoversikten forenkles 

2.2.1 Angivelse av jernbanespor, vikespor, dekningssporskifter og forbindelser til sidespor X  

2.2.2 Viktigste steder (stasjoner, skiftestasjoner, sporkryss, godsterminaler) og deres posisjon 

i forhold til linjestrekningen 

X  

2.2.3 Plassering, type og navn for alle faste signaler som har betydning for tog X  

2.3 Oversikt over stasjon/skiftestasjon/depot   

Opplysninger som skal tas med i oversiktene som gjelder for de enkelte stedene, om nødvendig supplert med tekst. 

2.3.1 Stedets navn X X 

2.3.2 Type sted (passasjerterminal, godsterminal, skiftestasjon, depot) X  

2.3.3 Plassering, type og identifikasjon av faste signaler som beskytter farlige punkter X  

2.3.4 Sporidentifikasjon og sporplan, herunder sporveksler X  

2.3.5 Identifikasjon av plattformer X X 

2.3.6 Plattformenes lengde X X 

2.3.7 Plattformenes høyde X X 

2.3.8 Identifikasjon av vikespor X X 

2.3.9 Vikesporenes lengde  X 
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Nummer Tittel 
Strek-

ningsbok 

Togets 

forenlighet med 

strekningen det 

skal trafikkere 

3 Særskilte opplysninger om strekningsavsnitt   

3.1 Generelle egenskaper   

3.1.1 Strekningsavsnittets endestasjon 1 X X 

3.1.2 Strekningsavsnittets endestasjon 2 X X 

3.1.3 Angivelse av avstand langs sporet (hyppighet, utseende og plassering) X  

3.1.4 Høyeste tillatte hastighet(er)/hastigheter ifølge ruteplanen for tildelt ruteleie X X 

3.1.5 Andre opplysninger som lokomotivføreren skal kjenne til X  

3.1.6 Særskilte geografiske opplysninger om den lokale infrastrukturen X  

3.1.7 Særlige restriksjoner for farlig gods  X 

3.1.8 Særlige lasterestriksjoner  X 

3.1.9 Midler for kommunikasjon med trafikkstyrings-/kontrollsenteret ved normal drift, ved 

driftsforstyrrelser og i nødssituasjoner 

X  

3.2 Særlige tekniske egenskaper   

3.2.1 Sporvidde  X 

3.2.2 Konstruksjonsprofil  X 

3.2.3 Største akseltrykk  X 

3.2.4 Største last per løpemeter  X 

3.2.5 Største manglende overhøyde  X 

3.2.6 Minste krumningsradius  X 

3.2.7 Hellingsprosent X X 

3.2.8 Angivelse av sted for helling X X 

3.2.9 Opplysninger om bremsevirkning  X 

3.2.10 For bremseanlegg som ikke bruker friksjon mellom hjul og spor, godkjent bremsekraft  X 

3.2.11 Tunneler: brannsikkerhetskategorier og tunneldata i nr. 4.2.1.2.2.1 bokstav c) X X 

3.2.12 Områder der det ikke er lov til å stoppe: identifikasjon, sted, type X  

3.2.13 Arbeidsrisiko — steder der det er farlig for lokomotivføreren å gå ut X  
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Nummer Tittel 
Strek-

ningsbok 

Togets 

forenlighet med 

strekningen det 

skal trafikkere 

3.2.14 Plassering av områder beregnet på prøving av eventuelle sandingsinnretninger X  

3.3 Delsystemet «Energi»   

3.3.1 Energiforsyningssystem (spenning og frekvens) X X 

3.3.2 Største togstrøm X X 

3.3.3 Begrensninger når det gjelder strømforbruket til én eller flere bestemte elektriske 

motorvogner 

X  

3.3.4 Restriksjoner med hensyn til plasseringen av én eller flere sammensatte motorvogner 

slik at den/de er tilpasset kjøreledningens atskilte seksjoner (strømavtakerens 

plassering) 

X  

3.3.5 Plassering av nøytrale seksjoner X  

3.3.6 Plassering av områder som skal passeres med senkede strømavtakere X  

3.3.7 Vilkår som gjelder for regenerativ bremsing X X 

3.3.8 Største strøm ved stillstand per strømavtaker X X 

3.3.9 Krav til antall hevede strømavtakere og avstanden mellom dem  X 

3.3.10 Kjøreledningens høyde  X 

3.3.11 Tillatte egenskaper ved strømavtaker  X 

3.3.12 Gjennomsnittlig tillatt kontaktkraft  X 

3.4 Delsystemet «Styring, kontroll og signal»   

3.4.1 Behov for å ha mer enn ett system aktivt samtidig X  

ERTMS/ETCS 

3.4.2 Nivå for anvendelse  X 

3.4.3 Valgfrie funksjoner som kreves om bord på toget: infill  X 

3.4.4 Programvarens versjonsnummer  X 

ERTMS/GSM-R radio 

3.4.5 Versjonsnummer  X 

Klasse B-signalsystemer 

3.4.6 Systemets navn  X 

3.4.7 Programvarens versjonsnummer  X 
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Nummer Tittel 
Strek-

ningsbok 

Togets 

forenlighet med 

strekningen det 

skal trafikkere 

Klasse B-radiosystemer 

3.4.8 Systemets navn  X 

3.4.9 Programvarens versjonsnummer  X 

Hastighetsbegrensninger knyttet til bremsevirkning 

3.4.10 Klasse B-systemer med hensyn til sikring av togbevegelse, styring og varsling  X 

Svitsjing 

3.4.11 Særskilte vilkår som kreves for å svitsje mellom forskjellige klasse B-systemer med 

hensyn til sikring av togbevegelse, styring og varsling 

X  

3.4.12 Særlige tekniske vilkår som kreves for å svitsje mellom ERTMS/ETCS og klasse B-

systemer. 

X  

3.4.13 Særskilte instruksjoner (sted) som kreves for å svitsje mellom forskjellige 

radiosystemer 

X  

EMC-følsomhet hos infrastrukturbasert utstyr for styring, kontroll og signal 

3.4.14 Tillatelse til å bruke virvelstrømbrems X X 

3.4.15 Mulighet til å bruke magnetisk brems X X 

3.5 Delsystemet «Drift og trafikkstyring»   

3.5.1 Arbeidsspråk X  

3.5.2 Eventuelle særlige klimatiske forhold og tilknyttede ordninger  X 
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Tillegg E 

Språk- og kommunikasjonsnivå 

De muntlige ferdighetene i et språk kan deles inn i fem nivåer: 

Nivå Beskrivelse 

5 – Kan føre en samtale med en hvilken som helst samtalepartner 

– Kan gi uttrykk for en mening 

– Kan forhandle 

– Kan overtale 

– Kan gi råd 

4 – Kan håndtere helt uforutsette situasjoner 

– Kan framsette antakelser 

– Kan argumentere for et synspunkt 

3 – Kan håndtere praktiske situasjoner som involverer et uforutsett element 

– Kan beskrive 

– Kan føre en enkel samtale 

2 – Kan håndtere enkle praktiske situasjoner 

– Kan stille spørsmål 

– Kan svare på spørsmål 

1 – Kan snakke ved å bruke setninger som er lært utenat 
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Tillegg F 

Minstekrav til faglige kvalifikasjoner for å kunne arbeide om bord på et tog 

1.  GENERELLE KRAV 

a)  Dette tillegget, som skal leses sammen med nr. 4.6 og 4.7, er en liste over de elementene som anses å være relevante 

for å kunne arbeide om bord på et tog på jernbanenettet. 

b)  Med uttrykket «faglig kvalifikasjon» menes i denne TSI-en elementer som er viktige for å sikre at driftspersonalet er 

opplært og i stand til å forstå og utføre sine oppgaver. 

c)  Regler og framgangsmåter får anvendelse på de oppgavene som utføres, og på den personen som utfører oppgavene. 

Disse oppgavene kan utføres av alle kvalifiserte og godkjente personer, uansett hvilket navn, hvilken yrkestittel eller 

hvilken grad som anvendes i reglene eller framgangsmåtene, eller av det enkelte foretak. 

2.  FAGLIG KUNNSKAP 

 Enhver godkjenning krever at en innledende prøve er bestått, og omfatter bestemmelser om løpende vurdering og 

opplæring som beskrevet i nr. 4.6. 

2.1. Generell faglig kunnskap 

a)  Prinsipper i organisasjonens sikkerhetsstyringssystem som er relevante for oppgavene. 

b)  Roller og ansvarsområder for nøkkelpersoner involvert i virksomhet som gjelder samtrafikk. 

c)  Generelle vilkår som gjelder sikkerheten for passasjerer eller gods samt for personer på eller omkring sporet. 

d)  Vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. 

e)  Generelle prinsipper for jernbanesystemets sikkerhet. 

f)  Personlig sikkerhet, herunder når førerrommet forlates på fri strekning. 

2.2. Kunnskap om driftsmetoder og sikkerhetssystemer som er relevante for oppgavene 

a)  Driftsmetoder og sikkerhetsregler. 

b)  Relevante elementer i systemet for styring, kontroll og signal. 

c)  Formaliserte framgangsmåter for utveksling av meldinger, herunder bruk av kommunikasjonsutstyr. 

2.3. Kunnskap om rullende materiell 

a)  Innvendig utstyr i passasjervogner. 

b)  Tilstrekkelig kunnskap om sikkerhetskritiske oppgaver når det gjelder framgangsmåter og grensesnitt for rullende 

materiell. 

2.4. Kunnskap om strekningen 

a)  Relevante driftsrutiner (f.eks. metoder for togavgang) på de enkelte stedene (utstyr på stasjonen og signaler osv.).  
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b)  Stasjoner der passasjerer kan gå av eller på toget. 

c)  Lokale drifts- eller nødløsninger som gjelder særskilt for jernbanelinjen(e) på strekningen. 

2.5. Kunnskap om passasjersikkerhet 

 Opplæringen i passasjersikkerhet skal minst omfatte følgende: 

a)  Prinsipper som sikrer passasjerenes sikkerhet: 

– Støtte til bevegelseshemmede personer. 

– Identifikasjon av farer. 

– Framgangsmåter som skal anvendes ved personulykker. 

– Hendelser med brann og/eller røyk. 

– Evakuering av passasjerer. 

b)  Prinsipper for kommunikasjon: 

– Identifikasjon av hvem som må kontaktes, og forståelse av kommunikasjonsmetoder, særlig ved kommunikasjon 

med trafikkstyreren ved evakuering. 

– Identifikasjon av årsaker/situasjoner og anmodninger om å innlede kommunikasjon. 

– Kommunikasjonsmetoder for å informere passasjerene. 

– Kommunikasjonsmetoder ved driftsforstyrrelser/i nødssituasjoner. 

c)  Atferdsmessige ferdigheter: 

– Situasjonsbevissthet. 

– Ansvarsbevissthet. 

– Kommunikasjonsevne. 

– Evne til å ta beslutninger og handle. 

3.  EVNE TIL Å OMSETTE KUNNSKAPEN I PRAKSIS 

 Evnen til å kunne anvende denne kunnskapen under normale forhold, ved driftsforstyrrelser og i nødssituasjoner 

forutsetter at personalet er helt fortrolig med 

– metodene og prinsippene for å anvende reglene og framgangsmåtene, 

– rutinene for å bruke utstyr montert langs sporet og rullende materiell samt eventuelt særlig sikkerhetsutstyr. 

 Det gjelder særlig følgende: 

a)  Kontroller før avgang, herunder prøving av bremser om nødvendig og at dørene lukker seg på riktig måte. 

b)  Framgangsmåte for togavgang. 
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c)  Driftsforstyrrelser. 

d)  Vurdering av omfanget av en feil i passasjerområdene og reaksjon i samsvar med regler og framgangsmåter. 

e)  Verne- og varselstiltak som er påkrevd i henhold til reglene og forskriftene, eller for å bistå lokomotivføreren. 

f)  Kommunikasjon med infrastrukturforvalterens personale når det ytes bistand til lokomotivføreren. 

g)  Rapportering om alle uvanlige hendelser som berører togdriften, tilstanden til det rullende materiellet og passasjerenes 

sikkerhet. Dersom det kreves, skal disse rapportene foreligge skriftlig på det språket som jernbaneforetaket velger. 

 _____  
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Tillegg G 

Minstekrav til faglige kvalifikasjoner for klargjøring av tog 

1.  GENERELLE KRAV 

a)  Dette tillegget, som skal leses sammen med nr. 4.6, er en liste over de elementene som anses å være relevante for å 

kunne klargjøre et tog på nettet. 

b)  Med uttrykket «faglig kvalifikasjon» menes i denne TSI-en elementer som er viktige for å sikre at driftspersonalet er 

opplært og i stand til å forstå og utføre sine oppgaver. 

c)  Regler og framgangsmåter får anvendelse på den oppgaven som utføres, og på den personen som utfører oppgaven. 

Disse oppgavene kan utføres av alle kvalifiserte og godkjente personer, uansett hvilket navn, hvilken yrkestittel eller 

hvilken grad som anvendes i reglene eller framgangsmåtene, eller av det enkelte foretak. 

2.  FAGLIG KUNNSKAP 

 Enhver godkjenning krever at en innledende prøve er bestått, og omfatter bestemmelser om løpende vurdering og 

opplæring som beskrevet i nr. 4.6. 

2.1. Generell faglig kunnskap 

a)  Prinsipper i organisasjonens sikkerhetsstyringssystem som er relevante for oppgaven. 

b)  Roller og ansvarsområder for nøkkelpersoner involvert i virksomhet som gjelder samtrafikk. 

c)  Generelle vilkår som gjelder sikkerheten for passasjerer og/eller gods, herunder transport av farlig gods og 

ekstraordinær last. 

d)  Vurdering av farer, særlig risikoer knyttet til jernbanedrift og kjørestrømanlegg. 

e)  Vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. 

f)  Generelle prinsipper for jernbanesystemets sikkerhet. 

g)  Personers sikkerhet når de oppholder seg ved eller i nærheten av jernbanelinjer. 

h)  Kommunikasjonsprinsipper og formaliserte framgangsmåter for utveksling av meldinger, herunder bruk av 

kommunikasjonsutstyr. 

2.2. Kunnskap om driftsmetoder og sikkerhetssystemer som er relevante for oppgaven 

a)  Regler for tog som framføres under normale forhold, ved driftsforstyrrelser og i nødssituasjoner. 

b)  Driftsmetoder på de enkelte stedene (signaler, utstyr på stasjon/depot/skiftestasjon) og sikkerhetsregler. 

c)  Lokale driftsrutiner. 

2.3. Kunnskap om togets utstyr 

a)  Formål med og bruk av utstyr i vogner og kjøretøyer. 

b)  Fastsettelse og iverksetting av tekniske kontroller. 

c)  Tilstrekkelig kunnskap om sikkerhetskritiske oppgaver når det gjelder framgangsmåter og grensesnitt for rullende 

materiell. 
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3.  EVNE TIL Å OMSETTE KUNNSKAPEN I PRAKSIS 

 Evnen til å kunne anvende denne kunnskapen under normale forhold, ved driftsforstyrrelser og i nødssituasjoner forutsetter 

at personalet er helt fortrolig med 

– metodene og prinsippene for å anvende reglene og framgangsmåtene, 

– rutinene for å bruke utstyr montert langs sporet og rullende materiell samt eventuelt særlig sikkerhetsutstyr. 

 Det gjelder særlig følgende: 

a)  Anvendelse av regler for togsammensetning, bremsing, lasting av tog osv. for å sikre at toget er i driftsferdig stand. 

b)  Forståelse av merking og skilt på kjøretøyer. 

c)  Framgangsmåte for å fastsette og gjøre togdata tilgjengelig. 

d)  Kommunikasjon med togpersonalet. 

e)  Kommunikasjon med det personalet som har ansvaret for å kontrollere togbevegelser. 

f)  Driftsforstyrrelser, særlig når det påvirker klargjøringen av togene. 

g)  Verne- og varselstiltak som er påkrevd i henhold til reglene og forskriftene, eller lokale bestemmelser på det aktuelle 

stedet. 

h)  Tiltak som skal treffes ved hendelser som omfatter transport av farlig gods (når det er relevant). 

 _____  
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Tillegg H 

Det europeiske kjøretøynummeret og tilhørende bokstavmerking på vognkassen 

1.  GENERELLE BESTEMMELSER OM DET EUROPEISKE KJØRETØYNUMMERET 

 Det europeiske kjøretøynummeret skal tildeles i samsvar med de kodene som er definert i tillegg 6 i kommisjonsvedtak 

2007/756/EF(1). 

 Det europeiske kjøretøynummeret skal endres når det ikke lenger gjenspeiler muligheten for samtrafikkevne eller de 

tekniske egenskapene i henhold til dette tillegget som følge av tekniske endringer av kjøretøyet. Slike tekniske endringer 

kan kreve ny ibruktaking i samsvar med artikkel 20-25 i direktiv 2008/57/EF. 

2.  GENERELLE RETNINGSLINJER FOR UTVENDIG MERKING 

 De store bokstavene og sifrene som utgjør merkingen, skal være minst 80 mm høye og med sans-serif-typer av ensartet 

kvalitet. Mindre høyde kan brukes bare dersom det ikke er andre muligheter enn å påføre merkingen på rammebjelkene. 

 Merkingen skal ikke påføres høyere enn to meter over skinnenivå. 

 Innehaveren kan påføre sin egen nummermarkering med tegn som er større enn det europeiske kjøretøynummeret (som 

vanligvis består av sifrene i serienummeret supplert med en bokstavkode), noe som kan være nyttig med henblikk på 

driften. Innehaveren bestemmer selv hvor det egne nummeret skal påføres; det skal imidlertid alltid være enkelt å skille det 

europeiske kjøretøynummeret fra innehaverens egen nummermerking. 

3.  GODSVOGNER 

 Merkingen skal påføres vognkassen på følgende måte: 

23. TEN  31. TEN  33. TEN  

80 D-RFC  80 D-DB  84 NL-ACTS  

7369  553-4 0691  235-2 4796  100-8 

Zcs Tanoos Slpss 

 I disse eksemplene 

 står D og NL for registreringsmedlemsstaten som fastsatt i vedtak 2007/756/EF om nasjonalt kjøretøyregister, tillegg 6 

del 4, 

 står RFC, DB og ACTS for kjøretøyinnehaver som fastsatt i vedtak 2007/756/EF om nasjonalt kjøretøyregister, tillegg 6 

del 1. 

 For godsvogner med vognkasser som ikke har et areal som er stort nok til denne typen merking, særlig for flatvogner, skal 

merkingen påføres som følger: 

01 87 3320 644-7 

TEN F-SNCF Ks 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2007/756/EF av 9. november 2007 om vedtakelse av en felles spesifikasjon for det nasjonale kjøretøyregisteret fastsatt 

i artikkel 14 nr. 4 og 5 i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF (EUT L 305 av 23.11.2007, s. 30). 
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 Når én eller flere initialer av nasjonal betydning er påført på en godsvogn, skal denne nasjonale merkingen stå etter den 

internasjonale bokstavmerkingen og være atskilt fra denne med en bindestrek som følger: 

01 87 3320 644-7 

TEN F-SNCF Ks-xy 

4.  PASSASJERVOGNER OG TRUKKEDE PASSASJERVOGNER 

 Nummeret skal påføres på begge sider av kjøretøyet på følgende måte: 

F-SNCF 61 87 20 - 72 021 - 7 

B10 tu 

 Merkingen av staten der kjøretøyet er registrert, og av de tekniske egenskapene påføres rett foran, etter eller under det 

tolvsifrede vognnummeret. 

 For passasjervogner med førerrom skal det europeiske kjøretøynummeret også påføres inni førerrommet. 

5.  LOKOMOTIVER, MOTORVOGNER OG SPESIALKJØRETØYER 

 Det europeiske kjøretøynummeret skal påføres på begge sider av trekkraftmateriellet på følgende måte: 

 92 10 1108 062-6 

 Det europeiske kjøretøynummeret påføres også inne i hvert trekkraftmateriells førerrom. 

6.  BOKSTAVMERKING AV SAMTRAFIKKEVNE 

 «TEN»: Kjøretøy 

a)  som er i samsvar med alle relevante TSI-er som er i kraft på tidspunktet det tas i bruk, og som er godkjent for 

ibruktaking i samsvar med artikkel 22 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF, og 

b)  som er utstyrt med en godkjenning som er gyldig i alle medlemsstater i samsvar med artikkel 23 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF. 

 «PPV/PPW»: Kjøretøy som er i samsvar med PPV/PPW- eller PGW-avtalen (i OSJD-stater). (i original: PPV/PPW: ППВ 

(Правила пользования вагонами в международном сообщении); PGW: Правила Пользования Грузовыми 

Вагонами) 

 Kjøretøyer som ikke er godkjent for ibruktaking i alle medlemsstatene i samsvar med artikkel 23 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF, 

skal ha merking som angir hvilke medlemsstater de er godkjent for ibruktaking i. Denne merkingen skal være i samsvar med 

en av følgende tegninger, der D står for den medlemsstaten som har gitt den første godkjenningen (Tyskland i eksempelet), og 

F står for den andre medlemsstaten som har gitt tillatelse (Frankrike i eksempelet). Medlemsstatene kodes i samsvar med 

vedtak 2007/756/EF, tillegg 6 del 4.  
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Tillegg I 

Liste over åpne punkter 

Tillegg B (se nr. 4.4) 

Felles driftsprinsipper og driftsregler 

 _____  
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Tillegg J 

Ordliste 

Definisjonene i denne ordlisten viser til bruken av termene i denne TSI-en for drift og trafikkstyring. 

Term Definisjon 

Ulykke Som definert i artikkel 3 i direktiv 2004/49/EF. 

Gi tillatelse til 

togbevegelser 

Betjening av utstyr i signalsentraler, kjørestrømsentraler og togdriftssentraler som gir tillatelse til 

togbevegelse. Dette omfatter ikke det personalet som er ansatt av et jernbaneforetak, som har ansvaret 

for å håndtere ressurser som f.eks. togpersonalet eller det rullende materiellet. 

Kompetanse De kvalifikasjonene og den erfaringen som er nødvendig for å kunne utføre oppgaven på en sikker og 

pålitelig måte. Erfaring kan erverves i opplæringsprosessen. 

Farlig gods Som omfattet av direktiv 2008/68/EF om landtransport av farlig gods. 

Driftsforstyrrelser Drift som følge av en uforutsett hendelse som hindrer togtrafikken i å gå som normalt. 

Avgang Se togavgang. 

Lokomotivfører Som definert i artikkel 3 i direktiv 2007/59/EF. 

Nødanrop Anrop som gjøres i enkelte farlige situasjoner for å advare alle tog/skiftebevegelser i et avgrenset 

område. 

Ekstraordinær last Last på et kjøretøy, f.eks. en container, et flak eller annen transport der størrelsen på kjøretøyet og/eller 

akseltrykket krever særlig tillatelse for bevegelse, og/eller anvendelse av særlige vilkår for hele eller 

deler av reisen. 

Helse- og 

sikkerhetsvilkår 

Innenfor rammen av denne TSI-en viser disse vilkårene bare til den medisinske og psykiske 

skikketheten som kreves for å betjene relevante deler av delsystemet. 

Varmgang Når en akselkasse og et aksellager overskrider den høyeste driftstemperaturen som de er konstruert for. 

Hendelse Som definert i artikkel 3 i direktiv 2004/49/EF. 

Togets lengde Samlet lengde av alle kjøretøyer over bufferne, herunder lokomotiv(er). 

Vikespor Spor som er knyttet til hovedsporet, og som brukes til passering, kryssing og parkering. 

Arbeidsspråk Det eller de språkene som infrastrukturforvalteren bruker i sin daglige drift, og som er offentliggjort i 

dennes nettveiledning, for å sende drifts- eller sikkerhetsmeldinger mellom infrastrukturforvalterens og 

jernbaneforetakets personale. 

Passasjer En person (unntatt en arbeidstaker med spesifikke oppgaver ombord på toget) som reiser med tog eller 

befinner seg på jernbaneområdet før eller etter en togreise. 

Overvåking av 

yteevne 

Systematisk observasjon og registrering av hvordan togtrafikken og infrastrukturen fungerer med 

henblikk på å kunne oppnå forbedret yteevne for begge. 
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Term Definisjon 

Kvalifikasjon Fysisk og psykisk egnethet for oppgaven sammen med den kunnskapen som kreves. 

Sanntid Evnen til å utveksle eller behandle opplysninger om bestemte hendelser etter hvert som de oppstår på 

togreisen (slik som ankomst til en stasjon, passering av en stasjon eller avgang fra en stasjon). 

Meldingspunkt Et punkt angitt i togets ruteplan der det kreves melding om tidspunkt for ankomst, avgang eller 

passering. 

Jernbanestrekning Det eller de bestemte strekningsavsnittene (på jernbanelinjen). 

Sikkerhetskritisk 

oppgave 

Oppgave som utføres av personalet, der personalet kontrollerer eller påvirker bevegelsene til et tog og 

dette arbeidet kan påvirke personers helse og sikkerhet. 

Planlagt stopp Stopp som er planlagt av forretningsmessige eller driftsmessige årsaker. 

Sidespor Spor på et driftssted som brukes bare til annen bevegelse enn togbevegelse. 

Trafikkstyrer Person som har ansvar for å fastsette togvei eller skiftevei, og som gir instruksjoner til førere. 

Personale Arbeidstakere som arbeider for et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvalter eller deres 

entreprenører, og som utfører de oppgavene som er beskrevet i denne TSI-en. 

Stoppsignal Et signal som ikke tillater lokomotivføreren å passere signalet. 

Stoppested Et sted som er angitt i togets ruteplan, der toget etter planen skal stoppe, vanligvis for å utføre en 

bestemt aktivitet slik som å la passasjerer gå av og på toget. 

Ruteplan Dokument eller system som inneholder opplysninger om når et eller flere tog framføres på en bestemt 

jernbanestrekning. 

Tidsmessig 

referansepunkt 

Et sted som er angitt i togets ruteplan, der det er fastsatt et bestemt tidspunkt. Dette tidspunktet kan 

være et tidspunkt for ankomst, avgang eller passering dersom toget ikke skal stoppe på dette stedet. 

Trekkraftkjøretøy Et motordrevet kjøretøy som kan bevege seg selv og andre tilkoplede kjøretøyer. 

Tog Et tog defineres som én eller flere motorvogner med eller uten tilkoplede kjøretøyer, med tilgjengelige 

togdata, som går i trafikk mellom to eller flere fastsatte punkter. 

Togavgang Tegn til den personen som kjører toget om at alle aktivitetene på stasjonen eller depotet er fullført, og 

at ansvarlig personale har gitt tillatelse til at toget kan kjøre. 

Togpersonale Ansatte om bord på et tog som er godkjent som kompetente, og som jernbaneforetaket har utpekt til å 

utføre bestemte angitte sikkerhetsoppgaver på toget, f.eks. lokomotivføreren eller konduktøren. 

Klargjøring av tog Sikre at et tog er i en slik stand at det kan settes i trafikk, at togets utstyr fungerer som det skal, og at 

togsammensetningen oppfyller kravene til togets tildelte ruteleie. Klargjøring av et tog omfatter også 

tekniske kontroller som utføres før toget settes i trafikk. 
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Forkortelse Forklaring 

AC Vekselstrøm 

CCS Styring, kontroll og signal 

CEN Den europeiske standardiseringsorganisasjon (Comité Européen de Normalisation) 

COTIF Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (Convention relative aux Transports Internationaux 

Ferroviaires) 

dB Desibel 

DC Likestrøm 

DMI Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin 

EC Det europeiske fellesskap 

EKG Elektrokardiogram 

EIRENE European Integrated Railway Radio Enhanced Network 

EN Europeisk standard 

ENE Energi 

ERA Det europeiske jernbanebyrå (European Railway Agency) 

ERTMS Det europeiske system for styring av jernbanetrafikk (European Rail Traffic Management System) 

ETCS Det europeiske togkontrollsystem (European Train Control System) 

EU Den europeiske union 

FRS Spesifikasjon av funksjonskrav (Functional Requirement Specification) 

GSM-R Global System for Mobile Communications — Rail 

HABD Varmgangsdetektor 

Hz Hertz 

IM Infrastrukturforvalter 

INF Infrastruktur 

OPE Drift og trafikkstyring 

OSJD Organisasjonen for jernbanesamarbeid (Organisation for Co-operation of Railways) 

PPV/PPW Russisk forkortelse for Prawila Polzowaniia Wagonami w mejdunarodnom soobqenii = Regler for 

anvendelse av kjøretøyer i internasjonal trafikk 

RST Rullende materiell 

RU Jernbaneforetak 

SMS Sikkerhetsstyringssystem 
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Forkortelse Forklaring 

SPAD Passering av stoppsignal 

SRS Spesifikasjon av systemkrav (System Requirement Specification) 

TAF Delsystemet «Telematikkprogrammer for godstrafikk» 

TEN Det transeuropeiske nett 

TSI Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne 

UIC Den internasjonale jernbaneunion (Union Internationale des Chemins de fer) 

VKM Kjøretøyinnehavermerke (Vehicle Keeper Marking)» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/924 

av 8. juni 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 321/2013 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som 

gjelder for delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» i Den europeiske unions 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 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004(2) er det fastsatt at Det europeiske jernbanebyrå 

(«Byrået») skal sikre at de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne («TSI-ene») tilpasses den tekniske utviklingen, 

markedsutviklingen og de samfunnsmessige kravene, og at det skal framlegge forslag for Kommisjonen om de 

endringer i TSI-ene som det anser for nødvendige. 

2) Ved beslutning K(2007) 3371 av 13. juli 2007 gav Kommisjonen byrået et rammemandat til å utøve visse former for 

virksomhet i henhold til rådsdirektiv 96/48/EF(3) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF(4). I henhold til 

rammemandatets vilkår ble Byrået anmodet om å revidere TSI-en for godsvogner fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 321/2013(5). 

3) Byrået utstedte 21. januar 2014 en anbefaling om utvidelse av «GE»-merkingen av godsvogner («Extension of the “GE” 

marking of wagons») (ERA-ADV-2014-1). 

4) Byrået utstedte 21. mai 2014 en anbefaling om endringer av TSI-en med hensyn til det meldte organets vurdering av 

komposittbremseklosser («Assessment by notified body of composite brake blocks») (ERA-REC-109-2014-REC). 

5) Forordning (EU) nr. 321/2013 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 321/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 skal ny bokstav c) lyde: 

«c) Når det gjelder «GE»-merking som beskrevet i nr. 5 i tillegg C i vedlegget, kan godsvogner i den eksisterende flåten 

som har fått tillatelse i samsvar med kommisjonsvedtak 2006/861/EF, endret ved vedtak 2009/107/EF, eller med 

vedtak 2006/861/EF, endret ved vedtak 2009/107/EF og beslutning 2012/464/EU, og som oppfyller kravene angitt i 

nr. 7.6.4 i vedtak 2009/107/EF, oppnå «GE»-merking uten ytterligere vurdering fra tredjemann eller ny tillatelse til 

ibruktaking. Jernbaneforetakene er fortsatt ansvarlige for bruken av slik merking på godsvogner som er i drift.»  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 17.6.2015, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 274/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 63. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (EUT L 164 av 

30.4.2004, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 96/48/EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (EFT L 235 av 

17.9.1996, s. 6). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av 19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem for 

konvensjonelle tog (EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 av 13. mars 2013 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for 

delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» i Den europeiske unions jernbanesystem, og om oppheving av vedtak 2006/861/EF (EUT 

L 104 av 12.4.2013, s. 1). 

2021/EØS/17/72 
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2) Nye artikler 8a, 8b og 8c skal lyde: 

«Artikkel 8a 

1. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 6.3 i vedlegget kan det utstedes et EF-verifiseringssertifikat til et delsystem som 

har komponenter som tilsvarer samtrafikkomponenten «friksjonselement for bremser som virker på hjulets rulleflate», som 

ikke har noen EF-samsvarserklæring, i en overgangsperiode på ti år etter at denne forordning er trådt i kraft, dersom 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) Komponenten ble framstilt før denne forordnings ikrafttredelsesdato, og 

b) samtrafikkomponenten er brukt i et delsystem som var godkjent og tatt i bruk i minst én medlemsstat før denne 

forordnings ikrafttredelsesdato. 

2. Produksjonen, opprustingen eller fornyelsen av et delsystem som bruker ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter, skal 

være fullført, herunder tildeling av tillatelse til ibruktaking av delsystemet, innen utløpet av overgangsperioden fastsatt i  

nr. 1. 

3. I løpet av overgangsperioden fastsatt i nr. 1: 

a) skal årsakene til manglende sertifisering av samtrafikkomponenter påpekes tydelig i framgangsmåten for verifisering 

av delsystemet nevnt i nr. 1, og 

b) skal nasjonale sikkerhetsmyndigheter i sin årlige rapport nevnt i artikkel 18 i direktiv 2004/49/EF gi opplysninger om 

bruken av ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter av typen «friksjonselement for bremser som virker på hjulets 

rulleflate» i forbindelse med framgangsmåtene for tildeling av tillatelser. 

Artikkel 8b 

1. Før utløpet av den nåværende godkjenningsperioden trenger samtrafikkomponenter av typen «friksjonselement for 

bremser som virker på hjulets rulleflate» oppført i tillegg G i vedlegget ikke å være omfattet av noen EF-

samsvarserklæring. I dette tidsrommet skal «friksjonselementer for bremser som virker på hjulets rulleflate» oppført i 

tillegg G i vedlegget anses å være i samsvar med denne forordning. 

2. Etter utløpet av den nåværende godkjenningsperioden skal samtrafikkomponenter av typen «friksjonselement for 

bremser som virker på hjulets rulleflate» oppført i tillegg G i vedlegget være omfattet av en EF-samsvarserklæring. 

Artikkel 8c 

1. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 6.3 i vedlegget kan det utstedes et EF-verifiseringssertifikat til et delsystem som 

har komponenter som tilsvarer samtrafikkomponenten «friksjonselement for bremser som virker på hjulets rulleflate», som 

ikke har noen EF-samsvarserklæring, i en overgangsperiode på ti år etter utløpet av godkjenningsperioden for 

samtrafikkomponenten dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Komponenten ble framstilt før utløpet av godkjenningsperioden for samtrafikkomponenten, og 

b) samtrafikkomponenten er brukt i et delsystem som var godkjent og tatt i bruk i minst én medlemsstat før utløpet av 

godkjenningsperioden. 

2. Produksjonen, opprustingen eller fornyelsen av et delsystem som bruker ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter, skal 

være fullført, herunder tildeling av tillatelse til ibruktaking av delsystemet, innen utløpet av overgangsperioden fastsatt i  

nr. 1. 

3. I løpet av overgangsperioden fastsatt i nr. 1: 

a) skal årsakene til manglende sertifisering av samtrafikkomponenter påpekes tydelig i framgangsmåten for verifisering 

av delsystemet nevnt i nr. 1, og 

b) skal nasjonale sikkerhetsmyndigheter i sin årlige rapport nevnt i artikkel 18 i direktiv 2004/49/EF gi opplysninger om 

bruken av ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter av typen «friksjonselement for bremser som virker på hjulets 

rulleflate» i forbindelse med framgangsmåtene for tildeling av tillatelser.» 
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3) Ny artikkel 9a skal lyde: 

«Artikkel 9a 

EF-sertifikatet for typeprøving eller designkontroll for samtrafikkomponenten «friksjonselement for bremser som virker på 

hjulets rulleflate» er gyldig i ti år. I dette tidsrommet kan nye komponenter av samme type bringes i omsetning på grunnlag 

av en EF-samsvarserklæring som viser til dette EF-sertifikatet for typeprøving eller designkontroll.» 

4) I artikkel 10 skal nr. 1 lyde: 

 «1. Byrået skal på sitt nettsted offentliggjøre listen over fullt godkjente komposittbremseklosser for internasjonal 

transport nevnt i tillegg G i vedlegget for det tidsrommet disse bremseklossene ikke er omfattet av EF-erklæringer.» 

5) Ny artikkel 10a skal lyde: 

 «Artikkel 10a 

 1. For å følge med i den tekniske utvikling kan det bli nødvendig med nyskapende løsninger som ikke er i samsvar med 

spesifikasjonene i vedlegget, og/eller som vurderingsmetodene angitt i vedlegget ikke kan anvendes på. I slike tilfeller skal 

det utarbeides nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder for disse nyskapende løsningene. 

 2. Nyskapende løsninger kan gjelde delsystemet «Rullende materiell - godsvogner» og dets deler og samtrafikkomponenter. 

 3. Dersom en nyskapende løsning foreslås, skal produsenten eller dennes representant som er etablert i Unionen, oppgi 

hvordan den avviker fra eller utfyller de relevante bestemmelsene i denne TSI-en, og skal framlegge avvikene for 

Kommisjonen for analyse. 

 4. Kommisjonen skal avgi en uttalelse om den foreslåtte nyskapende løsningen. Dersom denne uttalelsen er positiv, skal 

det utarbeides hensiktsmessige funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og en vurderingsmetode som TSI-en skal inneholde 

for at den nyskapende løsningen skal kunne brukes, og disse skal deretter innarbeides i TSI-en i revisjonsprosessen som 

utføres i samsvar med artikkel 6 i direktiv 2008/57/EF. Dersom uttalelsen er negativ, skal den foreslåtte nyskapende 

løsningen ikke brukes. 

 5. I påvente av at TSI-en revideres, skal den positive uttalelsen fra Kommisjonen anses som et akseptabelt kriterium for 

å sikre samsvar med de grunnleggende kravene i direktiv 2008/57/EF og kan derfor benyttes i vurderingen av delsystemet.» 

6) Vedlegget til forordning (EU) nr. 321/2013 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 8. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 321/2013 (TSI for godsvogner) gjøres følgende endringer: 

1) I kapittel 3 «Grunnleggende krav» innsettes følgende rad i tabell 1 under den raden som inneholder teksten «4.2.4.3.4» i 

cellen i kolonnen «Nr.»: 

«4.2.4.3.5 Friksjonselementer for bremser 

som virker på hjulets rulleflate 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3, 2.4.1 

   2.4.3» 

2) I kapittel 4 «Beskrivelse av delsystemet» gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 4.2.1 oppheves tredje ledd. 

b) Nytt nr. 4.2.4.3.5 skal lyde: 

«4.2.4.3.5 Friksjonselementer for  bremser som virker på h julets rullef late  

Friksjonselementet for bremser som virker på hjulets rulleflate (dvs. bremseklossen), genererer 

bremsekraft gjennom friksjon ved kontakt med hjulets rulleflate. 

Dersom det benyttes bremser som virker på hjulets rulleflate, skal friksjonselementets egenskaper på en 

pålitelig måte bidra til at den tilsiktede bremsevirkningen oppnås. 

Dokumentasjon av samsvar er beskrevet i nr. 6.1.2.5 i denne TSI-en.» 

3) I kapittel 5 «Samtrafikkomponenter» gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 5.2 skal lyde: 

«5.2. Nyskapende løsninger 

Som angitt i artikkel 10a kan nyskapende løsninger kreve nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder. 

Slike spesifikasjoner og vurderingsmetoder skal utarbeides ved hjelp av prosessen beskrevet i nr. 6.1.3 når det er 

planlagt å benytte en nyskapende løsning for en samtrafikkomponent.» 

b) Nytt nr. 5.3.4a skal lyde: 

«5.3.4a. Friksjonselement for bremser som virker på hjulets rulleflate 

Friksjonselementet for bremser som virker på hjulets rulleflate, skal konstrueres og vurderes for et 

bruksområde definert ved: 

– dynamiske friksjonskoeffisienter og deres toleransemarginer, 

– minste statiske friksjonskoeffisient, 

– største tillatte bremsekraft som påføres på elementet, 

– egnethet for togdeteksjonssystemer basert på sporfelt, 

– egnethet ved vanskelige miljøforhold. 

Et friksjonselement for bremser som virker på hjulets rulleflate, skal oppfylle kravene definert i nr. 4.2.4.3.5. 

Disse kravene skal vurderes på samtrafikkomponentnivå.» 

4) I kapittel 6 «Samsvarsvurdering og EF-verifisering» gjøres følgende endringer: 

a) I tabell 8 tilføyes følgende rad under den raden som inneholder teksten «Modul CH1»: 

«Modul CV Typevalidering gjennom driftserfaring (bruksegnethet)» 
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b) Tabell 9 skal lyde: 

«Tabell 9 

Moduler som skal anvendes for samtrafikkomponenter 

Nr. Komponent 

Moduler 

CA1 eller 

CA2 
CB + CD CB + CF CH CH1 CV 

4.2.3.6.1 Løpeverk  X X  X  

Løpeverk — prøvd X   X   

4.2.3.6.2 Hjulsats X(*) X X X(*) X  

4.2.3.6.3 Hjul X(*) X X X(*) X  

4.2.3.6.4 Aksel X(*) X X X(*) X  

4.2.4.3.5 Friksjonselement for 

bremser som virker på 

hjulets rulleflate 

X(*) X X X(*) X X(**) 

5.3.5 Sluttsignal X   X»   

(*) Modul CA1, CA2 eller CH kan brukes bare for produkter som er brakt i omsetning, og dermed utviklet, før denne TSI-en trådte i 

kraft, forutsatt at produsenten overfor det meldte organet dokumenterer at det ble utført en undersøkelse av prosjekteringen og en 

typeprøving for tidligere anvendelser under tilsvarende forhold, og at kravene i denne TSI-en er oppfylt; dette skal dokumenteres 

og anses for å ha samme bevisverdi som modul CB eller en designkontroll i henhold til modul CH1. 
(**) Modul CV skal brukes dersom produsenten av friksjonselementet for bremser som virker på hjulets rulleflate, ikke har 

tilstrekkelig driftserfaring (etter eget skjønn) med den foreslåtte konstruksjonen.» 

c) Under nr. 6.1.2.4 skal nytt nr. 6.1.2.5 lyde: 

«6.1.2.5. Friksjonselementer for b remser  som vi rker på h julets ru l leflate  

Dokumentasjon av samsvar for friksjonselementer for bremser som virker på hjulets rulleflate, skal utføres 

ved å bestemme følgende egenskaper for friksjonselementet i samsvar med Det europeiske jernbanebyrås 

tekniske dokument ERA/TD/2013-02/INT versjon 2.0 av XX.XX.2014, offentliggjort på Det europeiske 

jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu): 

– dynamisk friksjonsvirkning (kapittel 4), 

– statisk friksjonskoeffisient (kapittel 5), 

– mekaniske egenskaper, herunder egenskaper med hensyn til prøving av skjærfasthet og bøyefasthet 

(kapittel 6). 

Dokumentasjon av følgende typer egnethet skal utføres i samsvar med kapittel 7 og/eller 8 i Det europeiske 

jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2013-02/INT versjon 2.0 av XX.XX.2014, offentliggjort på Det 

europeiske jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu), dersom friksjonselementet er beregnet å være 

egnet for: 

– togdeteksjonssystemer basert på sporfelt, og/eller 

– vanskelige miljøforhold. 

Dersom en produsent ikke har tilstrekkelig driftserfaring (etter eget skjønn) med den foreslåtte 

konstruksjonen, skal en framgangsmåte for typevalidering gjennom driftserfaring (modul CV) være en del av 

framgangsmåten for vurdering av bruksegnethet. Før driftsprøvingene påbegynnes skal en egnet modul (CB 

eller CH1) benyttes for å sertifisere samtrafikkomponentens konstruksjon. 

Driftsprøvingene skal utføres etter anmodning fra produsenten, som skal inngå en avtale med et 

jernbaneforetak som vil bidra til en slik vurdering.  
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Egnetheten for togdeteksjon med systemer basert på sporfelt for friksjonselementer som skal brukes i 

delsystemer utenfor det virkeområdet som er angitt i kapittel 7 i Det europeiske jernbanebyrås tekniske 

dokument ERA/TD/2013-02/INT versjon 2.0 av XX.XX.2014, offentliggjort på Det europeiske 

jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu), kan dokumenteres ved hjelp av framgangsmåten for 

nyskapende løsninger beskrevet i nr. 6.1.3. 

Egnetheten for vanskelige miljøforhold ved hjelp av dynamometerprøving av friksjonselementer som skal 

brukes i delsystemer utenfor det virkeområdet som er angitt i nr. 8.2.1 i Det europeiske jernbanebyrås 

tekniske dokument ERA/TD/2013-02/INT versjon 2.0 av XX.XX.2014, offentliggjort på Det europeiske 

jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu), kan dokumenteres ved hjelp av framgangsmåten for 

nyskapende løsninger beskrevet i nr. 6.1.3.» 

d) Nr. 6.1.3 skal lyde: 

«6.1.3. Nyskapende løsninger 

Dersom en nyskapende løsning nevnt i artikkel 10a blir foreslått for en samtrafikkomponent, skal produsenten 

eller dennes representant som er etablert i Unionen, anvende framgangsmåten beskrevet i artikkel 10a.» 

e) I nr. 6.2.2.3 skal tredje ledd lyde: 

 «Som alternativ til å utføre prøvinger på to forskjellige sporhellinger, som fastsatt i nr. 5.4.4.4 i EN 14363:2005, kan 

det utføres prøvinger på bare én sporhelling dersom det dokumenteres at prøvingene omfatter alle de kontaktforholdene 

som er fastsatt i nr. 1.1 i Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument ERA/TD/2013/01/INT versjon 1.0 av 

11.2.2013, offentliggjort på Det europeiske jernbanebyrås nettsted (http://www.era.europa.eu).» 

f) Nr. 6.2.3 skal lyde: 

«6.2.3. Nyskapende løsninger 

Dersom en nyskapende løsning nevnt i artikkel 10a blir foreslått for delsystemet «Rullende materiell — 

godsvogner», skal søkeren anvende framgangsmåten beskrevet i artikkel 10a.» 

5) I kapittel 7 «Gjennomføring» nr. 7.1.2 bokstav j) utgår annet punktum. 

6) I tillegg A utgår siste rad i tabell A.1. 

7) I tillegg C gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 9 skal bokstav l) lyde: 

«l) Dersom bremseanlegget krever samtrafikkomponenten «friksjonselement for bremser som virker på hjulets 

rulleflate», skal samtrafikkomponenten, i tillegg til å oppfylle kravene i nr. 6.1.2.5, være i samsvar med UIC-

standardblad 541-4:2010. Produsenten av friksjonselementet for bremser som virker på hjulets overflate, eller 

dennes representant som er etablert i Unionen, skal i så fall innhente UIC-godkjenning.» 

b) I nr. 14 skal annet ledd lyde: 

 «Når det gjelder bruken av bremseanlegg som virker på hjulets rulleflate, anses dette kravet å være oppfylt dersom 

samtrafikkomponenten «friksjonselement for bremser som virker på hjulets rulleflate» i tillegg til å oppfylle kravene i 

nr. 6.1.2.5 er i samsvar med UIC-standardblad 541-4:2010, og dersom hjulet: 

– vurderes i samsvar med nr. 6.1.2.3, og 

– oppfyller kravene i nr. 15 i tillegg C.» 

8) I tillegg D gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader innsettes under den raden som inneholder teksten «Parkeringsbrems | 4.2.4.3.2.2» i cellen i kolonnen 

«Egenskaper som skal vurderes»: 

Friksjonselementer til bremser som 

virker på hjulets rulleflate 

4.2.4.3.5 — — 

6.1.2.5 Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument 

ERA/TD/2013-02/INT versjon 2.0 av 

XX.XX.2014 

Alle» 
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b) Raden som inneholder teksten «EN 15551:2009 + A1:2010» i cellen i kolonnen «Henvisning til obligatorisk standard», 

skal lyde: 

  «EN 15551:2009+A1:2010 6.2,  

6.2.3.1» 

c) Følgende rad innsettes under den raden som inneholder teksten «UIC-standardblad 542:2010» i cellen i kolonnen 

«Henvisning til obligatorisk standard»: 

  «UIC 541-4:2010 Alle» 

9) I tillegg E nr. 1 skal første ledd lyde: 

 «Fargen på sluttsignallykter skal være i samsvar med nr. 5.5.3 i EN 15153-1:2013.» 

10) I tillegg F innsettes følgende rad under raden med teksten «Glidevern (WSP)» i cellen i kolonnen «Element i delsystemet 

«Rullende materiell»»: 

«Friksjonselementer for bremser som virker på 

hjulets rulleflate 

4.2.4.3.5 X X X 6.1.2.5» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 376/2014 

av 3. april 2014 

om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart, om endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF og 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 og (EF) nr. 1330/2007(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det bør sikres et høyt allment sikkerhetsnivå innen sivil luftfart i Unionen, og alt bør gjøres for å redusere antall ulykker 

og hendelser, slik at offentlighetens tillit til lufttransporten sikres. 

2)  Antall ulykker med dødelig utgang innen sivil luftfart har vært relativt konstant i den siste tiårsperioden. Økt lufttrafikk 

og stadig mer teknisk kompliserte luftfartøyer kan imidlertid føre til at antall ulykker stiger i de neste tiårene. 

3)  Formålet med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(3) er å forebygge ulykker ved å fremme rask 

gjennomføring av effektive sikkerhetsundersøkelser av høy kvalitet. Denne forordningen bør ikke være til hinder for 

undersøkelser av ulykker og hendelser som håndteres av nasjonale myndigheter med ansvar for sikkerhetsundersøkelser, 

som definert i forordning (EU) nr. 996/2010. Ved en eventuell ulykke eller alvorlig hendelse skal tilfellet også meldes i 

henhold til forordning (EU) nr. 996/2010. 

4)  I henhold til unionens eksisterende regelverksakter, særlig europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008(4) og 

dens gjennomføringsforordninger, er visse organisasjoner pålagt å innføre systemer for rapportering av tilfeller som skal 

inngå i deres sikkerhetsstyringssystemer. Overholdelse av forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomførings-

forordninger bør ikke frita organisasjoner for å overholde denne forordningen. Overholdelse av denne forordningen bør 

ikke frita organisasjoner for å overholde forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsforordninger. Dette bør 

imidlertid ikke føre til at det innføres to parallelle rapporteringssystemer, og forordning (EF) nr. 216/2008, dens 

gjennomføringsforordninger og denne forordningen bør anses å utfylle hverandre. 

5)  Erfaring viser at det før en ulykke ofte har inntruffet sikkerhetsrelaterte hendelser og mangler som tydet på at det forelå 

sikkerhetsfarer. Sikkerhetsopplysninger er derfor en viktig ressurs for å oppdage potensielle sikkerhetsfarer. Selv om det 

er svært viktig å kunne ta lærdom av en ulykke, er det i tillegg vist at rent reaktive systemer har begrenset nytte med 

henblikk på å bedre sikkerheten. For å oppnå en faktisk bedring av flysikkerheten bør reaktive systemer derfor utfylles 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 122 av 24.4.2014, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 275/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 64. 

(1) EUT C 198 av 10.7.2013, s. 73. 

(2) Europaparlamentets holdning av 26. februar 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. mars 2014. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 av 20. oktober 2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser 

innen sivil luftfart og om oppheving av direktiv 94/56/EF (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35). 

(4) 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  

(EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1). 

2021/EØS/17/73 
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med proaktive systemer der det brukes andre typer sikkerhetsopplysninger. Unionen, medlemsstatene, Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå («Byrået») og organisasjoner bør bidra til å bedre flysikkerheten ved å innføre mer proaktive og 

kunnskapsbaserte sikkerhetssystemer der det fokuseres på forebygging av ulykker gjennom en analysering av alle 

relevante sikkerhetsopplysninger, herunder opplysninger om tilfeller som inntreffer innen sivil luftfart. 

6)  For å bedre flysikkerheten bør relevante sikkerhetsopplysninger om sivil luftfart rapporteres, samles inn, lagres, 

beskyttes, utveksles, videreformidles og analyseres, og det bør treffes egnede sikkerhetstiltak på grunnlag av disse 

opplysningene. Denne proaktive og kunnskapsbaserte strategien bør innføres av berørte flysikkerhetsmyndigheter i 

medlemsstatene, av organisasjoner som en del av deres sikkerhetsstyringssystem og av Byrået. 

7)  Pålegget om at organisasjoner skal rapportere tilfeller, bør stå i forhold til den berørte organisasjonens størrelse og 

omfanget av dens virksomhet. Særlig for mindre organisasjoner bør det derfor være mulig å gruppere eller slå sammen 

organisasjonens funksjoner knyttet til håndtering av tilfeller, å dele oppgaver i forbindelse med rapportering av tilfeller 

med andre organisasjoner av samme type eller å sette ut innsamling, vurdering, behandling, analysering og lagring av 

opplysninger om tilfeller til spesialiserte enheter som er godkjent av vedkommende myndigheter i medlemsstatene. 

Slike enheter bør overholde prinsippene om vern og fortrolighet fastsatt ved denne forordningen. En organisasjon som 

setter ut oppgaver til andre, bør beholde en tilstrekkelig grad av kontroll med oppgavene som settes ut, og bør være den 

som i siste instans har ansvar for at kravene fastsatt i denne forordningen oppfylles. 

8)  Det må sikres at luftfartspersonale i fremste linje rapporterer om tilfeller som utgjør en betydelig risiko for 

flysikkerheten. Systemene for obligatorisk rapportering bør suppleres med systemer for frivillig rapportering, og disse 

systemene bør gjøre det mulig for enkeltpersoner å rapportere om flysikkerhetsrelaterte tilfeller. Det bør opprettes 

systemer for obligatorisk og frivillig rapportering i organisasjoner, i Byrået og hos vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene. Med henblikk på å bedre flysikkerheten bør opplysningene som samles inn, oversendes til 

myndigheten med ansvar for egnet overvåking. Organisasjonene bør analysere de tilfellene som kan påvirke 

sikkerheten, for å identifisere sikkerhetsfarer og treffe egnede korrigerende eller forebyggende tiltak. Organisasjonene 

bør sende de foreløpige resultatene av sine analyser til vedkommende myndighet i medlemsstaten eller til Byrået, og bør 

også sende de endelige resultatene dersom det i disse er identifisert en faktisk eller potensiell flysikkerhetsrisiko. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene og Byrået bør innføre en lignende framgangsmåte for tilfeller som 

rapporteres direkte til dem, og bør foreta en egnet overvåking av organisasjonens vurdering og eventuelle korrigerende 

eller forebyggende tiltak som er iverksatt. 

9)  Forskjellige kategorier av personale som arbeider innen eller på annen måte er tilknyttet sivil luftfart, er vitne til 

hendelser som er relevante for forebygging av ulykker. De bør derfor ha tilgang til verktøy som gjør det mulig å 

rapportere om slike hendelser, og de bør sikres vern. For å oppmuntre personale til å rapportere om tilfeller og sikre at 

de bedre forstår at slik rapportering har en positiv innvirkning på flysikkerheten, bør de informeres regelmessig om 

tiltak som er iverksatt innenfor rammen av rapporteringssystemene. 

10)  Farene og risikoene som er forbundet med motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer, er svært forskjellige fra dem 

som er forbundet med andre typer luftfartøyer. Selv om hele luftfartssektoren bør omfattes av denne forordningen, bør 

kravene som fastsettes ved denne forordningen, stå i forhold til de forskjellige typene luftfartøyers virksomhetsområde 

og kompleksitet. Opplysninger som samles inn om tilfeller som omfatter andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk 

kompliserte luftfartøyer, bør derfor omfattes av forenklede rapporteringskrav som er bedre tilpasset denne delen av 

luftfarten. 

11)  I tillegg til systemene som kreves i henhold til denne forordningen, bør det oppmuntres til å utvikle andre metoder for 

innsamling av sikkerhetsopplysninger for å kunne samle inn ytterligere opplysninger som kan bidra til å bedre 

flysikkerheten. Dersom organisasjoner har eksisterende og velfungerende systemer for innsamling av sikkerhets-

opplysninger, bør de kunne fortsette å bruke disse systemene sammen med systemene som skal innføres i henhold til 

denne forordningen. 

12)  Myndigheter med ansvar for sikkerhetsundersøkelser og alle enheter som er tillagt oppgaven å regulere sikkerheten 

innen sivil luftfart i Unionen, bør ha fullstendig tilgang til innsamlede opplysninger om tilfeller og rapporter om tilfeller 

som medlemsstaten har lagret, for å kunne fastslå hvilke tilfeller som krever at det iverksettes en sikkerhets-

undersøkelse, samt for å identifisere områder det er mulig å ta lærdom av når det gjelder flysikkerhet, og oppfylle 

tilsynsforpliktelsene. 

13)  Det er svært viktig at dataene er fullstendige og av høy kvalitet, idet analyser og trender som utarbeides på grunnlag av 

unøyaktige data, kan gi villedende resultater og føre til at det iverksettes uegnede tiltak. Unøyaktige data kan dessuten 

føre til manglende tillit til opplysningene som genereres av systemene for rapportering av tilfeller. For å sikre at 

rapportene om tilfeller er fullstendige og av god kvalitet, bør de inneholde visse minsteopplysninger, som kan variere ut 

fra hvilken kategori tilfellet tilhører. Det bør også innføres framgangsmåter for å kontrollere opplysningenes kvalitet og 



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/839 

 

unngå manglende samsvar mellom en rapport om et tilfelle og de første opplysningene som ble samlet inn om nevnte 

tilfelle. Med støtte fra Kommisjonen bør det også utarbeides egnet veiledende materiale, særlig for å sikre at dataene 

holder god kvalitet, at de er fullstendige og at de registreres i databaser på en konsekvent og ensartet måte. Det bør også 

opprettes arbeidsgrupper, særlig av Kommisjonen, for å gi den nødvendige støtte. 

14)  Kommisjonen bør utarbeide en felles europeisk risikoklassifiseringsordning for å identifisere eventuelle raske tiltak som 

må iverksettes som reaksjon på enkeltstående sikkerhetsrelaterte tilfeller med høy risiko. Ordningen bør også gjøre det 

mulig å identifisere sentrale risikoområder på grunnlag av aggregerte opplysninger. En slik ordning bør være til hjelp for 

berørte enheter når de skal vurdere tilfeller og bestemme hvor tiltak skal iverksettes. En felles europeisk risiko-

klassifiseringsordning bør fremme en integrert og harmonisert tilnærming til risikohåndtering i hele det europeiske 

luftfartssystemet og dermed gjøre det mulig for organisasjoner, medlemsstater, Kommisjonen og Byrået å fokusere på 

tiltak for å bedre sikkerheten på en harmonisert måte. 

15)  En felles europeisk risikoklassifiseringsordning bør også gjøre det mulig å identifisere sentrale risikoområder i Unionen 

på grunnlag av aggregerte opplysninger fra et europeisk perspektiv, og støtte arbeidet som gjøres innenfor rammen av 

det europeiske flysikkerhetsprogrammet og den europeiske flysikkerhetsplanen. Kommisjonen bør sørge for hensikts-

messig støtte for å sikre en konsekvent og ensartet klassifisering av risikoer i alle medlemsstater. 

16)  For å fremme utveksling av opplysninger bør rapporter om tilfeller lagres i databaser som er kompatible med ECCAIRS 

(European Coordination Centre for Aircraft Incident Reporting Systems) (programvaren alle medlemsstater og det 

europeiske sentrale datalageret bruker til lagring av rapporter om tilfeller) og med ADREP-taksonomien (taksonomien 

til Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO), som også brukes i ECCAIRS-programvaren). Byrået og 

Kommisjonen bør sørge for teknisk støtte for å sikre at systemene er kompatible. 

17)  Organisasjoner bør lagre rapporter om tilfeller som er utarbeidet på grunnlag av opplysninger som er samlet inn via 

systemene for obligatorisk og, der det er relevant, frivillig rapportering, i én eller flere databaser. Databasenes 

kompleksitet bør kunne stå i forhold til den berørte organisasjonens størrelse og/eller betydning med hensyn til målene i 

denne forordningen, og de bør minst bestå av en datafil som inneholder felles obligatoriske datafelt og, der det er 

relevant, særskilte obligatoriske datafelt. 

18)  Et tilfelle som omfatter et luftfartøy som er registrert i en medlemsstat, eller som driftes av en organisasjon som er 

etablert i en medlemsstat, må rapporteres, selv om tilfellet inntraff utenfor nevnte medlemsstats territorium. 

19)  Det bør utveksles opplysninger om tilfeller i Unionen, slik at det i større grad blir mulig å identifisere faktiske eller 

potensielle farer. En slik utveksling av opplysninger bør også gjøre det mulig for medlemsstatene å få tilgang til alle 

opplysninger om tilfeller som inntreffer på deres territorium eller i deres luftrom, men som rapporteres til en annen 

medlemsstat. Det bør også gjøre det mulig for Byrået å innhente nøyaktige opplysninger om tilfeller og å få tilgang til 

alle rapporter om tilfeller som er samlet inn i Unionen, med sikte på å treffe eventuelle nødvendige korrigerende tiltak 

mot en risiko som er identifisert i Unionen. En slik utveksling av opplysninger bør gjøre det mulig for vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene å innhente nøyaktige opplysninger om tilfeller som inntreffer i deres luftrom, og å treffe 

eventuelle nødvendige korrigerende tiltak mot en risiko som er identifisert på deres territorium. 

20)  Målet med utvekslingen av opplysninger om tilfeller bør være forebygging av luftfartsulykker og -hendelser. Dette bør 

ikke brukes til å fordele skyld eller ansvar eller til å fastsette referanseverdier for sikkerhetsnivået. 

21)  Den mest effektive måten å sikre utveksling av store mengder sikkerhetsopplysninger mellom medlemsstatene, 

Kommisjonen og Byrået på er gjennom det europeiske sentrale datalageret, forutsatt at medlemsstatene, Kommisjonen 

og Byrået har full tilgang til det. 

22)  Alle sikkerhetsrelaterte opplysninger som stammer fra rapporter om tilfeller som samles inn i Unionen, bør innen 

rimelig tid overføres til det europeiske sentrale datalageret. Dette bør omfatte innsamling av opplysninger om hendelser, 

men også om ulykker og alvorlige hendelser i henhold til forordning (EU) nr. 996/2010. 

23)  Denne forordningen bør få anvendelse for opplysninger om tilfeller som er lagret i organisasjoners, medlemsstaters eller 

Byråets databaser.  
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24)  Alle sikkerhetsrelaterte opplysninger i det europeiske sentrale datalageret skal være tilgjengelige for enheter som er 

tillagt oppgaven å regulere sikkerheten i sivil luftfart i Unionen, herunder Byrået, og for myndigheter med ansvar for å 

undersøke ulykker og hendelser i Unionen. 

25)  For berørte parter bør det være mulig å be om tilgang til visse opplysninger i det europeiske sentrale datalageret i 

henhold til reglene for fortrolig behandling av slike opplysninger og berørte parters anonymitet. 

26)  Ettersom det er de nasjonale kontaktpunktene som har best kjennskap til hvilke berørte parter som er etablert i en 

bestemt medlemsstat, bør det være det enkelte nasjonale kontaktpunkt som behandler anmodninger fra berørte parter 

som er etablert på den aktuelle medlemsstatens territorium. Anmodninger fra berørte parter i tredjeland eller 

internasjonale organisasjoner bør behandles av Kommisjonen. 

27)  Opplysningene i rapporter om tilfeller bør analyseres, og sikkerhetsrisikoer bør identifiseres. Eventuelle egnede tiltak 

for å bedre flysikkerheten bør identifiseres og iverksettes innen rimelig tid. Opplysninger om analysering og oppfølging 

av tilfeller bør videreformidles i organisasjoner, hos vedkommende myndigheter i medlemsstatene og i Byrået, ettersom 

tilbakemelding om rapporterte tilfeller vil oppmuntre enkeltpersoner til å rapportere tilfeller. Dersom det er relevant og 

mulig, bør opplysninger om analysering og oppfølging av tilfeller også videreformidles til enkeltpersoner som har 

rapportert tilfeller direkte til vedkommende myndigheter i medlemsstatene eller til Byrået. En slik tilbakemelding bør 

overholde reglene for fortrolighet og vern av rapportøren og personene som er nevnt i rapportene om tilfeller, i henhold 

til denne forordningen. 

28)  Formålet med denne forordningen er å bistå medlemsstater, Byrået og organisasjoner ved håndtering av 

flysikkerhetsrisikoer. Organisasjoners sikkerhetsstyringssystemer utfylles av medlemsstatenes og Byråets sikkerhets-

styringssystemer. Mens organisasjoner håndterer sikkerhetsrisikoer knyttet til sin virksomhet, håndterer vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene og Byrået sikkerhetsrisikoer innen luftfart i henholdsvis hele medlemsstater eller 

Unionen som helhet, og treffer tiltak mot felles sikkerhetsrisikoer for luftfarten i den berørte medlemsstaten eller på 

unionsplan. Ansvaret til Byrået og vedkommende myndigheter i medlemsstatene bør ikke frita organisasjoner for det 

direkte ansvaret de har for å håndtere sikkerhetsaspekter som kan knyttes til produktene og tjenestene de leverer. Med 

henblikk på dette bør organisasjoner samle inn og analysere opplysninger om tilfeller for å identifisere og redusere farer 

som er forbundet med deres virksomhet. De bør også vurdere tilknyttede sikkerhetsrisikoer og sette av ressurser for å 

kunne treffe raske og egnede tiltak for å redusere sikkerhetsrisikoene. Hele prosessen bør overvåkes av den berørte 

vedkommende myndigheten, som ved behov bør kreve at det treffes ytterligere tiltak for å sikre at sikkerhetsmanglene 

håndteres på riktig måte. På den annen side bør vedkommende myndigheter i medlemsstatene og Byrået utfylle 

organisasjonenes sikkerhetsstyringssystemer på henholdsvis medlemsstats- og unionsplan. 

29)  Når medlemsstatene fastsetter hvilke tiltak som skal inngå i deres statlige sikkerhetsprogram og statlige sikkerhetsplan, 

og for å sikre at tiltakene er kunnskapsbaserte, bør de bruke opplysningene fra rapportene om tilfeller som er blitt samlet 

inn og analysert. På europeisk plan utfylles statlige sikkerhetsprogrammer og statlige sikkerhetsplaner av det europeiske 

flysikkerhetsprogrammet og den europeiske flysikkerhetsplanen. 

30)  Ettersom målet om bedre flysikkerhet ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene, idet individuelle 

rapporteringssystemer i medlemsstatene er mindre effektive enn et koordinert nettverk med utveksling av opplysninger 

som gjør det mulig å identifisere mulige sikkerhetsproblemer og sentrale risikoområder på unionsplan, bør analyser på 

nasjonalt plan utfylles av analyser og oppfølging på unionsplan for å sikre bedre forebygging av luftfartsulykker og -

hendelser. Denne oppgaven på unionsplan bør utføres av et nettverk av flysikkerhetsanalytikere i samarbeid med Byrået 

og Kommisjonen. Nettverket bør ha mulighet til å beslutte, ved enstemmighet, å invitere observatører til sine møter, 

herunder ansatte i eller representanter for luftfartssektoren. 

31)  Det europeiske flysikkerhetsprogrammet og den europeiske flysikkerhetsplanen bør særlig kunne dra nytte av arbeidet 

til nettverket av flysikkerhetsanalytikere for å fastsette, ut fra et kunnskapsbasert perspektiv, hvilke tiltak som må 

gjennomføres på unionsplan. 

32)  Offentligheten bør ha tilgang til allmenne aggregerte opplysninger om flysikkerhetsnivået i medlemsstatene og Unionen. 

Opplysningene bør særlig omfatte trender og analyser som følger av medlemsstatenes gjennomføring av denne 

forordningen, samt aggregerte opplysninger om innholdet i det europeiske sentrale datalageret, og kan gjøres 

tilgjengelig ved å offentliggjøre ytelsesindikatorer for sikkerhet.  
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33)  Sikkerhetssystemet for sivil luftfart er opprettet på grunnlag av tilbakemeldinger om og erfaringer fra ulykker og 

hendelser. Rapportering av tilfeller og bruk av opplysninger om disse for å bedre sikkerheten forutsetter at det er et 

tillitsforhold mellom rapportøren og enheten med ansvar for å samle inn og vurdere opplysningene. Dette krever en 

streng overholdelse av fortrolighetsreglene. Formålet med å verne sikkerhetsopplysninger mot uhensiktsmessig bruk og 

begrense tilgangen til det europeiske sentrale datalageret bare til berørte parter som deltar i forbedringen av sikkerheten 

i sivil luftfart, er å sikre at sikkerhetsopplysningene til enhver tid er tilgjengelige, slik at egnede forebyggende tiltak kan 

treffes i rett tid, og slik at flysikkerheten kan bedres. I den forbindelse bør følsomme sikkerhetsopplysninger vernes på 

egnet måte, og innsamlingen av opplysninger bør sikres ved å garantere at de vil bli behandlet fortrolig, dvs. ved å verne 

kilden og sikre at personalet som arbeider innen sivil luftfart, har tillit til systemene for rapportering av tilfeller. Det bør 

iverksettes egnede tiltak for å sikre at opplysningene som samles inn via systemene for rapportering av tilfeller, 

behandles fortrolig, og at tilgangen til det europeiske sentrale datalageret er begrenset. Nasjonale regler for 

informasjonsfrihet bør ta hensyn til nødvendigheten av at slike opplysninger behandles fortrolig. Opplysningene som 

samles inn, bør vernes på egnet måte mot ulovlig bruk eller offentliggjøring. De skal bare brukes til å opprettholde eller 

bedre flysikkerheten, ikke til å fordele skyld eller ansvar. 

34)  For å sikre at ansatte eller innleid personale har tillit til organisasjonens system for rapportering av tilfeller, bør 

opplysningene i rapportene om tilfeller vernes på egnet måte, og de bør ikke brukes til annet enn å opprettholde eller 

bedre flysikkerheten. De interne reglene for en «rettferdighetskultur» som organisasjoner vedtar i henhold til denne 

forordningen, bør særlig bidra til å nå dette målet. En effektiv måte å nå dette målet på kan også være å begrense 

overføringen av personopplysninger eller opplysninger som gjør det mulig å identifisere rapportøren eller andre 

personer som er nevnt i rapportene om tilfeller, ved at det opprettes et tydelig skille mellom avdelingene som håndterer 

rapportene, og resten av organisasjonen. 

35)  En rapportør eller en person som er nevnt i rapportene, bør omfattes av egnet vern. I den forbindelse bør rapportene 

anonymiseres, og opplysninger om identiteten til rapportøren og personene som er nevnt i rapportene, bør ikke 

registreres i databasene. 

36)  Systemet for sivil luftfart bør dessuten fremme en «sikkerhetskultur» som legger til rette for spontan rapportering av 

tilfeller og dermed bidrar til å fremme en «rettferdighetskultur». En «rettferdighetskultur» er en vesentlig del av en mer 

omfattende «sikkerhetskultur», som danner grunnlaget for et robust sikkerhetsstyringssystem. Et miljø som følger 

prinsippene for en «sikkerhetskultur», bør ikke hindre at det treffes tiltak der det er nødvendig for å opprettholde eller 

bedre flysikkerhetsnivået. 

37)  En «rettferdighetskultur» bør oppmuntre enkeltpersoner til å rapportere sikkerhetsrelaterte opplysninger. Det bør 

imidlertid ikke frita disse personene for deres normale ansvar. I den forbindelse bør ansatte og innleid personale ikke 

utsettes for noen form for sanksjoner på grunnlag av opplysningene som rapporteres i henhold til denne forordningen, 

med mindre det dreier seg om bevisst forsømmelse eller åpenbar, alvorlig og grov undervurdering av en åpenbar risiko 

og omfattende mangel på yrkesmessige ansvar for å treffe de tiltakene som situasjonen krever, noe som vil forårsake 

forutsigbar skade på person eller eiendom eller i alvorlig grad gå ut over flysikkerhetsnivået. 

38)  For å oppmuntre til rapportering av tilfeller bør både rapportører og personer som er nevnt i de berørte rapportene, 

vernes. Et slikt vern bør imidlertid ikke frita disse personer for rapporteringsforpliktelsene i henhold til denne 

forordningen. Dersom en person nevnes i en rapport og vedkommende selv har plikt til å rapportere det samme tilfellet, 

men med hensikt ikke gjør det, bør vernet av nevnte person oppheves, og vedkommende bør ilegges sanksjoner ved 

anvendelse av denne forordningen. 

39)  Uten at det berører nasjonal strafferett og god rettspleie, er det viktig tydelig å avgrense omfanget av vernet av 

rapportøren og andre personer som er nevnt i rapportene, mot sanksjoner og rettsforfølgelse. 

40)  For å øke enkeltpersoners tillit til systemet og fremme en «rettferdighetskultur» bør håndteringen av rapportene 

organiseres slik at identiteten til rapportøren eller andre personer som er nevnt i rapportene, holdes fortrolig. Når det er 

mulig, bør målet være å innføre et uavhengig system for håndtering av tilfeller.  
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41)  Personale i organisasjoner, hos vedkommende myndigheter i medlemsstaten og i Byrået som deltar i vurdering, 

behandling eller analysering av tilfeller, spiller en viktig rolle når det gjelder å identifisere sikkerhetsfarer og -mangler. 

Erfaring viser at når tilfeller analyseres i etterkant av en ulykke, kan det føre til at det identifiseres risikoer og mangler 

som ellers kanskje ikke ville ha blitt identifisert. Det kan derfor føre til at personer som deltar i vurdering, behandling 

eller analysering av tilfeller, kan frykte potensielle konsekvenser i form av rettsforfølgelse. Uten at det berører nasjonal 

strafferett og god rettspleie, bør medlemsstater ikke rettsforfølge personer hos vedkommende myndigheter i 

medlemsstaten som deltar i vurdering, behandling eller analysering av tilfeller, for beslutninger truffet som en del av 

deres oppgaver, og som i ettertid viser seg å være feil eller ineffektive, men som, da de ble truffet og på grunnlag av 

opplysningene som var tilgjengelige på det tidspunktet, var forholdsmessige og hensiktsmessige. 

42)  Ansatte og innleid personale bør ha mulighet til å rapportere brudd på prinsippene som avgrenser deres vern i henhold 

til denne forordningen, og bør ikke kunne straffes for dette. Medlemsstatene bør fastsette konsekvensene for de 

personene som krenker prinsippene om vern av rapportøren og andre personer som er nevnt i rapportene om tilfeller, og 

bør innføre egnede rettslige tiltak eller ilegge egnede sanksjoner. 

43)  Frykt for å utsette seg selv for mistanke og de potensielle konsekvensene av dette i form av rettsforfølgelse kan 

skremme enkeltpersoner fra å rapportere tilfeller. Målene i denne forordningen kan nås uten urimelig inngripen i 

medlemsstatenes rettssystemer. Det bør derfor fastsettes at uforsettlige eller utilsiktede lovbrudd som myndighetene i 

medlemsstatene får kjennskap til utelukkende gjennom rapportering i henhold til denne forordningen, ikke bør føre til 

disiplinær- eller forvaltningssaker eller rettsforfølgelse, med mindre annet er fastsatt i gjeldende nasjonal strafferett. 

Tredjeparters rett til å gå til sivil sak bør imidlertid ikke omfattes av dette forbudet, og bør bare være underlagt nasjonal 

rett. 

44)  I forbindelse med utviklingen av en «rettferdighetskultur» bør medlemsstatene imidlertid ha mulighet til å utvide 

forbudet mot å bruke rapporter om tilfeller som bevis mot rapportører i disiplinær- og forvaltningssaker til også å 

omfatte sivile saker eller straffesaker. 

45)  Videre bør samarbeidet mellom sikkerhetsmyndigheter og rettsmyndigheter styrkes og formaliseres ved hjelp av 

forhåndsavtaler dem imellom som bør respektere balansen mellom de ulike offentlige interessene som står på spill, og 

som særlig bør omfatte ting som tilgang til og bruk av rapporter om tilfeller som er lagret i nasjonale databaser. 

46)  For å støtte Byråets økte ansvar i henhold til denne forordningen bør det få tilstrekkelige ressurser til å kunne utføre de 

nye oppgavene det tildeles. 

47)  For å utfylle eller endre denne forordningen bør Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta rettsakter i henhold til 

artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte. Det er særlig viktig at Kommisjonen gjennomfører 

hensiktsmessige samråd under det forberedende arbeidet, herunder på ekspertplan. Kommisjonen bør i forbindelse med 

det forberedende arbeidet med og utarbeidingen av delegerte rettsakter sørge for samtidig, rettidig og korrekt 

oversending av relevante dokumenter til Europaparlamentet og til Rådet. 

48)  Ved anvendelse av denne forordningen bør Kommisjonen rådspørre Byrået og nettverket av flysikkerhetsanalytikere 

nevnt i denne forordningen. 

49)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av denne forordningen bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

50)  Reglene for databehandling og personvern fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(2) og i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(3) bør overholdes fullt ut ved anvendelse av denne forordningen. 

  

(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). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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Reglene for tilgang til data fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001(1) bør overholdes fullt ut 

ved anvendelse av denne forordningen, unntatt når det gjelder videreformidling av data og opplysninger som er lagret i 

det europeiske sentrale datalageret, som omfattes av strengere regler for tilgang fastsatt ved denne forordningen. 

51)  Sanksjoner bør særlig gjøres gjeldende mot personer eller enheter som i strid med denne forordningen misbruker 

opplysninger som skal vernes i henhold til denne forordningen, opptrer på en måte som er til skade for rapportøren eller 

andre personer som er nevnt i rapportene om tilfeller, unntatt når unntakene fastsatt i denne forordningen får anvendelse, 

ikke skaper et miljø som gjør det mulig å samle inn opplysninger om tilfeller, ikke analyserer de innsamlede 

opplysningene, ikke treffer tiltak for å utbedre sikkerhetsmangler eller potensielle sikkerhetsmangler som oppdages, 

eller ikke utveksler opplysningene som er samlet inn i henhold til denne forordningen. 

52)  Ettersom målet for denne forordningen, som er å innføre felles regler for rapportering av tilfeller innen sivil luftfart, ikke 

i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene alene, men fordi det omfatter og har virkning i hele unionen, 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 forordningen ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

53)  Forordning (EU) nr. 996/2010 bør derfor endres. 

54)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF(2), kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007(3) og kommisjons-

forordning (EF) nr. 1330/2007(4) bør derfor oppheves. 

55)  EUs datatilsynsmann er rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og avga uttalelse  

10. april 2013(5). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Mål 

1.  Målet for denne forordningen er å bedre flysikkerheten ved å sikre at relevante sikkerhetsopplysninger knyttet til sivil 

luftfart rapporteres, samles inn, lagres, vernes, utveksles, videreformidles og analyseres. 

Denne forordningen sikrer 

a)  at det ved behov treffes rettidige sikkerhetstiltak basert på en analyse av innsamlede opplysninger, 

b)  at sikkerhetsopplysninger til enhver tid er tilgjengelig ved at det innføres regler for fortrolig behandling og riktig bruk av 

opplysninger og ved harmonisert og økt vern av rapportører og personer som er nevnt i rapporter om tilfeller, og 

c)  at flysikkerhetsrisikoer vurderes og håndteres både på unionsplan og på nasjonalt plan. 

2.  Det eneste målet med rapportering av tilfeller er å forebygge ulykker og hendelser, ikke å fordele skyld eller ansvar.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 

Kommisjonens dokumenter (EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF av 13. juni 2003 om rapportering av hendelser innen sivil luftfart (EUT L 167 av 4.7.2003, 

s. 23). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 av 12. november 2007 om fastsettelse av gjennomføringsregler for registrering i et sentralt 

datalager av opplysninger om hendelser innen sivil luftfart som utveksles i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF 

(EUT L 294 av 13.11.2007, s. 3). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1330/2007 av 24. september 2007 om fastsettelse av gjennomføringsregler for videreformidling av 

opplysninger om hendelser innen sivil luftfart til berørte parter i samsvar med artikkel 7 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/42/EF (EUT L 295 av 14.11.2007, s. 7). 

(5) EUT C 358 av 7.12.2013, s. 19. 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1)  «rapportør» en fysisk person som rapporterer et tilfelle eller andre sikkerhetsrelaterte opplysninger i henhold til denne 

forordningen, 

2)  «luftfartøy» alle maskiner som kan holdes oppe i atmosfæren av andre reaksjoner i luften enn luftens reaksjoner mot 

jordoverflaten, 

3)  «hendelse» en hendelse i henhold til forordning (EU) nr. 996/2010, 

4)  «alvorlig hendelse» en alvorlig hendelse i henhold til forordning (EU) nr. 996/2010, 

5)  «ulykke» en ulykke i henhold til forordning (EU) nr. 996/2010, 

6)  «anonymiserte opplysninger» opplysninger som stammer fra rapporter om tilfeller der alle personopplysninger, for 

eksempel fysiske personers navn eller adresse, er blitt fjernet, 

7)  «tilfelle» en sikkerhetsrelatert hendelse som, dersom det ikke treffes mottiltak, kan sette et luftfartøy, personer om bord 

eller andre personer i fare, og som særlig omfatter en ulykke eller en alvorlig hendelse, 

8)  «organisasjon» alle organisasjoner som leverer luftfartsprodukter, og/eller som har ansatte eller innleid personale eller 

bruker tjenestene til personer som er nødvendig for å rapportere om tilfeller i samsvar med artikkel 4 nr. 6, 

9)  «anonymisering» fjerning av alle personopplysninger om rapportøren og personene som er nevnt i rapportene om tilfeller, 

og alle opplysninger, herunder navnet på den eller de organisasjonene som er involvert i tilfellet, som kan avdekke 

identiteten til rapportøren eller en tredjepart eller gjøre det er mulig å utlede opplysninger fra rapporten, 

10)  «fare» en situasjon eller en gjenstand som kan forårsake dødsfall eller personskade, skade på utstyr eller strukturer, tap av 

materiale eller redusert evne til å utføre en angitt funksjon, 

11)  «myndighet med ansvar for sikkerhetsundersøkelser» den permanente nasjonale myndigheten med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser innen sivil luftfart som utfører eller fører tilsyn med sikkerhetsundersøkelser, som nevnt i artikkel 

4 i forordning (EU) nr. 996/2010, 

12)  «rettferdighetskultur» en kultur der operatører og andre i fremste linje ikke straffes for handlinger, unnlatelser eller 

beslutninger når disse står i rimelig forhold til deres erfaring og utdanning, men der grov uaktsomhet, forsettlige 

overtredelser og destruktive handlinger ikke tolereres, 

13)  «kontaktpunkt» 

a)  når en berørt part som er etablert i en medlemsstat, anmoder om opplysninger, vedkommende myndighet utpekt av 

den enkelte medlemsstaten i samsvar med artikkel 6 nr. 3, 

b)  når en berørt part som er etablert utenfor Unionen, anmoder om opplysninger, Kommisjonen, 

14)  «berørt part» enhver fysisk eller juridisk person eller ethvert offentlig organ, enten dette er et eget rettssubjekt eller ikke, 

som er i stand til å delta i bedringen av flysikkerheten dersom vedkommende får tilgang til opplysninger om tilfeller som 

utveksles mellom medlemsstatene, og som inngår i en av kategoriene av berørte parter som er angitt i vedlegg II, 

15)  «statlig sikkerhetsprogram» et integrert sett av rettsakter og aktiviteter med det som mål å håndtere sikkerheten i sivil 

luftfart i en medlemsstat, 

16)  «europeisk flysikkerhetsplan» vurdering av sikkerhetsspørsmål og tilknyttede handlingsplaner på europeisk plan, 

17)  «europeisk flysikkerhetsprogram» et integrert sett av forordninger på unionsplan og aktiviteter og prosesser som brukes til 

felles styring av sikkerheten i sivil luftfart på europeisk plan, 

18)  «sikkerhetsstyringssystem» en systematisk tilnærming til styring av flysikkerheten, herunder nødvendige organisasjons-

strukturer, ansvar, retningslinjer og framgangsmåter; dette omfatter alle styringssystemer som, uavhengig eller integrert i 

andre styringssystemer i organisasjonen, ivaretar sikkerhetsstyringen.  
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Artikkel 3 

Formål og virkeområde 

1.  Ved denne forordningen fastsettes regler for 

a)  rapportering av tilfeller som, dersom det ikke treffes mottiltak, kan sette et luftfartøy, personer om bord eller andre 

personer, utstyr eller installasjoner som påvirker driften av luftfartøyet, i fare, og rapportering av andre relevante 

sikkerhetsopplysninger i den forbindelse, 

b)  analysering og oppfølgingstiltak med hensyn til rapporterte tilfeller og andre sikkerhetsrelaterte opplysninger, 

c)  vern av luftfartspersonale, 

d)  riktig bruk av innsamlede sikkerhetsopplysninger, 

e)  registrering av opplysninger i det europeiske sentrale datalageret og 

f)  videreformidling av anonymiserte opplysninger til berørte parter med sikte på å gi slike parter opplysningene de trenger for 

å bedre flysikkerheten. 

2.  Denne forordningen får anvendelse for tilfeller og andre sikkerhetsrelaterte opplysninger som omfatter sivile luftfartøyer, 

med unntak av luftfartøyene nevnt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 216/2008. Medlemsstatene kan beslutte å la denne 

forordningen få anvendelse også for tilfeller og andre sikkerhetsrelaterte opplysninger som omfatter luftfartøyene nevnt i 

vedlegg II til nevnte forordning. 

Artikkel 4 

Obligatorisk rapportering 

1.  Tilfeller som kan utgjøre en betydelig risiko for flysikkerheten, og som faller inn under følgende kategorier, skal 

rapporteres av personene angitt i nr. 6 via systemene for obligatorisk rapportering av tilfeller i henhold til denne artikkelen: 

a)  Tilfeller knyttet til driften av luftfartøyet, for eksempel 

i)  tilfeller knyttet til kollisjoner, 

ii)  tilfeller knyttet til start og landing, 

iii)  tilfeller knyttet til drivstoff, 

iv)  tilfeller som inntreffer under flyging, 

v)  tilfeller knyttet til kommunikasjon, 

vi)  tilfeller knyttet til personskade, nødssituasjoner og andre kritiske situasjoner, 

vii)  arbeidsudyktighet hos besetningen og andre tilfeller knyttet til besetningen, 

viii)  værforhold eller tilfeller knyttet til sikkerhet. 

b)  Tilfeller knyttet til tekniske forhold, vedlikehold og reparasjon av luftfartøy, for eksempel 

i)  strukturelle feil, 

ii)  funksjonssvikt i systemer, 

iii)  vedlikeholds- og reparasjonsproblemer, 

iv)  drivkraftproblemer (herunder motorer, propeller og rotorsystemer) og hjelpemotorproblemer. 

c)  Tilfeller knyttet til flysikringstjenester og -anlegg, for eksempel 

i)  kollisjoner, nestenkollisjoner eller kollisjonspotensial, 

ii)  særskilte tilfeller knyttet til lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS), 

iii)  tilfeller knyttet til drift av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS).  
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d)  Tilfeller knyttet til flyplasser og bakketjenester, for eksempel 

i)  tilfeller knyttet til aktiviteter og anlegg på flyplasser, 

ii)  tilfeller knyttet til håndtering av passasjerer, bagasje, post og frakt, 

iii)  tilfeller knyttet til bakkearbeid på luftfartøy og tilknyttede tjenester. 

2.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, skal opprette et system for obligatorisk rapportering for å fremme 

innsamling av opplysninger om tilfeller nevnt i nr. 1. 

3.  Hver medlemsstat skal opprette et system for obligatorisk rapportering for å fremme innsamling av opplysninger om 

tilfeller, herunder innsamling av slike opplysninger som er samlet inn av organisasjoner i henhold til nr. 2. 

4.  Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») skal opprette et system for obligatorisk rapportering for å fremme innsamling 

av opplysninger om tilfeller, herunder innsamling av slike opplysninger i henhold til nr. 2 som er samlet inn av organisasjoner 

som er sertifisert eller godkjent av Byrået. 

5.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta en liste med en klassifisering av tilfeller det skal vises til 

ved rapportering av tilfeller i henhold til nr. 1. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i artikkel 19 nr. 2. 

I disse gjennomføringsrettsaktene skal Kommisjonen innføre en egen liste med klassifisering av tilfeller som gjelder for andre 

luftfartøyer enn motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer. Listen skal være en forenklet utgave av listen nevnt i første ledd, 

og skal eventuelt tilpasses til de særlige forholdene som gjelder for denne delen av luftfarten. 

6.  Følgende fysiske personer skal rapportere tilfellene nevnt i nr. 1 via systemet som er opprettet av organisasjonen som har 

rapportøren som ansatt eller innleid eller bruker rapportørens tjenester i samsvar med nr. 2, eller, dersom dette ikke er tilfellet, 

via systemet som er opprettet av medlemsstaten der organisasjonen er etablert i samsvar med nr. 3, eller av staten som har 

utstedt, godkjent eller konvertert flygerens sertifikat, eller via systemet som er opprettet av Byrået i henhold til nr. 4: 

a)  Fartøysjefen eller, dersom fartøysjefen ikke er i stand til å rapportere tilfellet, et hvilket som helst annet besetningsmedlem 

som er den neste i kommandorekken for et luftfartøy som er registrert i en medlemsstat, eller et luftfartøy som er registrert 

utenfor Unionen, men som brukes av en operatør hvis virksomhet står under tilsyn av en medlemsstat, eller en operatør som 

er etablert i Unionen. 

b)  En person som under tilsyn av en medlemsstat eller Byrået arbeider med design, produksjon, sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet, vedlikehold eller endring av et luftfartøy eller utstyr i eller deler av et luftfartøy. 

c)  En person som under tilsyn av en medlemsstat eller Byrået undertegner et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet, eller et 

sertifikat for frigivelse for bruk for et luftfartøy eller utstyr i eller deler av et luftfartøy. 

d)  En person som utøver en funksjon som krever at vedkommende er godkjent av en medlemsstat som ansatt hos en yter av 

lufttrafikktjenester som er blitt tillagt ansvar knyttet til flysikringstjenester, eller som ansatt i en flygeinformasjonstjeneste. 

e)  En person som utøver en funksjon i forbindelse med sikkerhetsstyring av en lufthavn, som europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008(1) får anvendelse for. 

f)  En person som utøver en funksjon i forbindelse med installering, endring, vedlikehold, reparasjon, ettersyn, kontrollflyging 

eller inspeksjon av luftfartsanlegg som en medlemsstat fører tilsyn med. 

g)  En person som utøver en funksjon i forbindelse med bakkearbeid på et luftfartøy, herunder drivstoffpåfylling, utarbeiding 

av lastedokumentasjon, lasting, avising og tauing, ved en lufthavn som omfattes av forordning (EF) nr. 1008/2008. 

7.  Personene nevnt i nr. 6 skal rapportere et tilfelle innen 72 timer etter at de fikk kjennskap til det, med mindre særlige 

omstendigheter forhindrer dette. 

8.  Etter at et tilfelle er meldt, skal alle organisasjoner som er etablert i en medlemsstat som ikke omfattes av nr. 9, rapportere 

opplysningene om tilfellene som er samlet inn i samsvar med nr. 2 i denne artikkelen, så snart som mulig og senest 72 timer 

etter at de fikk kjennskap til tilfellet, til vedkommende myndighet i nevnte medlemsstat som nevnt i artikkel 6 nr. 3.  

  

(1) Europaparlaments. og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

(omarbeiding) (EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3). 
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9.  Etter at et tilfelle er meldt, skal hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, og som er sertifisert eller godkjent av 

Byrået, rapportere opplysningene om tilfellene som er samlet inn i samsvar med nr. 2, så snart som mulig og senest 72 timer 

etter at den fikk kjennskap til tilfellet, til Byrået. 

Artikkel 5 

Frivillig rapportering 

1.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, skal opprette et system for frivillig rapportering for å fremme 

innsamling av 

a)  opplysninger om tilfeller som ikke fanges opp av systemet for obligatorisk rapportering, 

b)  andre sikkerhetsrelaterte opplysninger som rapportøren mener utgjør en faktisk eller potensiell fare for flysikkerheten. 

2.  Hver medlemsstat skal opprette et system for frivillig rapportering for å fremme innsamling av 

a)  opplysninger om tilfeller som ikke fanges opp av systemet for obligatorisk rapportering, 

b)  andre sikkerhetsrelaterte opplysninger som rapportøren mener utgjør en faktisk eller potensiell fare for flysikkerheten. 

Systemet skal omfatte, men skal ikke være begrenset til, innsamling av opplysninger som organisasjoner har oversendt i 

henhold til nr. 6. 

3.  Byrået skal opprette et system for frivillig rapportering for å fremme innsamling av 

a)  opplysninger om tilfeller som ikke fanges opp av systemet for obligatorisk rapportering, 

b)  andre sikkerhetsrelaterte opplysninger som rapportøren mener utgjør en faktisk eller potensiell fare for flysikkerheten. 

Systemet skal omfatte, men skal ikke være begrenset til, innsamling av opplysninger som er oversendt av organisasjoner som er 

sertifisert eller godkjent av Byrået i henhold til nr. 5. 

4.  Systemene for frivillig rapportering skal brukes til å fremme innsamling av opplysninger om tilfeller og sikkerhetsrelaterte 

opplysninger 

a)  som ikke er underlagt obligatorisk rapportering i henhold til artikkel 4 nr. 1, 

b)  som rapporteres av personer som ikke er angitt i artikkel 4 nr. 6. 

5.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, og som er sertifisert eller godkjent av Byrået, skal innen rimelig tid 

rapportere opplysninger om tilfeller og sikkerhetsrelaterte opplysninger som er samlet inn i henhold til nr. 1, og som kan utgjøre 

en faktisk eller potensiell risiko for flysikkerheten, til Byrået. 

6.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, og som ikke er sertifisert eller godkjent av Byrået, skal innen rimelig 

tid rapportere opplysninger om tilfeller og andre sikkerhetsrelaterte opplysninger som er samlet inn i henhold til nr. 1 i denne 

artikkelen, og som kan utgjøre en faktisk eller potensiell risiko for flysikkerheten, til vedkommende myndighet i nevnte 

medlemsstat som er utpekt i henhold til artikkel 6 nr. 3. Medlemsstatene kan kreve at organisasjoner som er etablert på deres 

territorium, rapporterer opplysninger om alle tilfeller som er samlet inn i henhold til nr. 1 i denne artikkelen. 

7.  Medlemsstater, Byrået og organisasjoner kan opprette andre systemer for innsamling og behandling av sikkerhets-

opplysninger for å samle inn opplysninger om tilfeller som ikke fanges opp av rapporteringssystemene nevnt i artikkel 4 og i  

nr. 1, 2 og 3 i denne artikkelen. Disse systemene kan omfatte rapportering til andre enheter enn dem som er nevnt i artikkel 6  

nr. 3, og kan omfatte aktiv deltakelse fra 

a)  luftfartsindustrien, 

b)  yrkesorganisasjoner for luftfartspersonale. 

8.  Opplysningene fra systemene for frivillig og obligatorisk rapportering kan integreres i ett system.  
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Artikkel 6 

Innsamling og lagring av opplysninger 

1.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, skal utpeke én eller flere personer som uavhengig skal sørge for 

innsamling, vurdering, behandling, analysering og lagring av opplysninger om tilfeller som er rapportert i henhold til artikkel 4 

og 5. 

For å fremme en «rettferdighetskultur» skal rapportene håndteres på en måte som hindrer at opplysningene kan brukes til andre 

formål enn sikkerhet, og som sikrer at identiteten til rapportøren og personer som er nevnt i rapporter om tilfeller, holdes 

tilstrekkelig fortrolig. 

2.  Etter avtale med vedkommende myndighet kan små organisasjoner opprette et forenklet system for innsamling, vurdering, 

behandling, analysering og lagring av opplysninger om tilfeller. De kan dele disse oppgavene med organisasjoner av samme 

type så lenge de overholder reglene for fortrolighet og vern i henhold til denne forordningen. 

3.  Hver medlemsstat skal utpeke én eller flere vedkommende myndigheter med sikte på å opprette et system for uavhengig 

innsamling, vurdering, behandling, analysering og lagring av opplysninger om tilfeller i henhold til artikkel 4 og 5. 

For å fremme en «rettferdighetskultur» skal rapportene håndteres på en måte som hindrer at opplysningene kan brukes til andre 

formål enn sikkerhet, og som sikrer at identiteten til rapportøren og personer som er nevnt i rapporter om tilfeller, holdes 

tilstrekkelig fortrolig. 

Følgende myndigheter kan utpekes i henhold til første ledd, enten sammen eller hver for seg: 

a)  Den nasjonale luftfartsmyndigheten og/eller 

b)  myndigheten med ansvar for sikkerhetsundersøkelser og/eller 

c)  andre uavhengige organer/enheter som er basert i Unionen, og som er tillagt dette ansvaret. 

Dersom en medlemsstat utpeker mer enn ett organ eller én enhet, skal den utpeke ett/én av disse som kontaktpunkt for 

overføring av opplysningene nevnt i artikkel 8 nr. 2. 

4.  Byrået skal utpeke én eller flere personer for å opprette et system for uavhengig innsamling, vurdering, behandling, 

analysering og lagring av opplysninger om tilfeller i samsvar med artikkel 4 og 5. 

For å fremme en «rettferdighetskultur» skal rapportene håndteres på en måte som hindrer at opplysningene kan brukes til andre 

formål enn sikkerhet, og som sikrer at identiteten til rapportøren og personer som er nevnt i rapporter om tilfeller, holdes 

tilstrekkelig fortrolig. 

5.  Organisasjoner skal lagre rapporter om tilfeller som er utarbeidet på grunnlag av opplysninger om tilfeller som er samlet 

inn i samsvar med artikkel 4 og 5, i én eller flere databaser. 

6.  Vedkommende myndigheter nevnt i nr. 3 skal lagre rapporter om tilfeller som er utarbeidet på grunnlag av opplysninger 

om tilfeller som er samlet inn i samsvar med 4 og 5, i en nasjonal database. 

7.  Relevante opplysninger om ulykker og alvorlige hendelser som er samlet inn eller utstedt av myndigheter med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser, skal også lagres i den nasjonale databasen. 

8.  Byrået skal lagre rapporter om tilfeller som er utarbeidet på grunnlag av opplysninger om tilfeller som er samlet inn i 

samsvar med artikkel 4 og 5, i en database. 

9.  Myndigheter med ansvar for sikkerhetsundersøkelser skal ha full tilgang til sin nasjonale database nevnt i nr. 6 for å kunne 

ivareta sitt ansvar i henhold til artikkel 5 nr. 4 i forordning (EU) nr. 996/2010. 

10.  Sivile luftfartsmyndigheter i medlemsstatene skal ha full tilgang til sin nasjonale database nevnt i nr. 6 for å kunne ivareta 

sitt sikkerhetsrelaterte ansvar.  
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Artikkel 7 

Kvalitet på og innhold i rapporter om tilfeller 

1.  Rapportene om tilfeller nevnt i artikkel 6 skal minst inneholde opplysningene angitt i vedlegg I. 

2.  Rapportene om tilfeller nevnt i artikkel 6 nr. 5, 6 og 8 skal inneholde en klassifisering av sikkerhetsrisikoen forbundet 

med det berørte tilfellet. Klassifiseringen skal gjennomgås og ved behov endres, og skal godkjennes av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten eller Byrået i samsvar med den felles europeiske risikoklassifiseringsordningen nevnt i nr. 5 i denne 

artikkel. 

3.  Organisasjoner, medlemsstater og Byrået skal fastsette framgangsmåter for å kontrollere dataenes kvalitet, særlig for å 

sikre konsekvens mellom de første opplysningene som ble samlet inn, og rapporten som lagres i databasen. 

4.  Databasene nevnt i artikkel 6 nr. 5, 6 og 8 skal bruke formater som er 

a)  standardisert for å fremme utveksling av opplysninger, og 

b)  kompatible med ECCAIRS-programvaren og ADREP-taksonomien. 

5.  Kommisjonen skal i nært samarbeid med medlemsstatene og Byrået via nettverket av flysikkerhetsanalytikere nevnt i 

artikkel 14 nr. 2 utarbeide en felles europeisk risikoklassifiseringsordning, slik at organisasjoner, medlemsstater og Byrået kan 

klassifisere tilfeller etter sikkerhetsrisiko. I den forbindelse skal Kommisjonen ta hensyn til behovet for kompatibilitet med 

eksisterende klassifiseringsordninger. 

Kommisjonen skal utarbeide nevnte ordning innen 15. mai 2017. 

6.  For å definere den felles europeiske risikoklassifiseringsordningen gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 18. 

7.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta ordningene for gjennomføring av den felles europeiske 

risikoklassifiseringsordningen. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i 

artikkel 19 nr. 2. 

8.  Kommisjonen og Byrået skal bistå vedkommende myndigheter i medlemsstatene med integrering av dataene, herunder for 

eksempel med 

a)  integrering av minsteopplysningene nevnt i nr. 1, 

b)  risikoklassifiseringen av tilfeller nevnt i nr. 2 og 

c)  fastsettelse av framgangsmåter for å kontrollere dataenes kvalitet nevnt i nr. 3. 

Kommisjonen og Byrået skal bistå på en slik måte at det bidrar til en harmonisering av dataregistreringsprosessene i alle 

medlemsstater, særlig ved å stille følgende til rådighet for personale som arbeider i organene eller enhetene nevnt i artikkel 6 

nr.1, 3 og 4: 

a)  Veiledningsmateriale. 

b)  Arbeidsgrupper. 

c)  Egnet opplæring. 

Artikkel 8 

Europeisk sentralt datalager 

1.  Kommisjonen skal forvalte et europeisk sentralt datalager der alle rapporter om tilfeller som er samlet inn i Unionen, skal 

lagres. 

2.  Etter avtale med Kommisjonen skal alle medlemsstater oppdatere det europeiske sentrale datalageret ved å overføre alle 

sikkerhetsrelaterte opplysninger som er lagret i de nasjonale databasene nevnt i artikkel 6 nr. 6, til nevnte datalager.  
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3.  Byrået skal avtale med Kommisjonen de tekniske protokollene for overføring av alle rapporter om tilfeller som Byrået har 

samlet inn i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, til det sentrale datalageret, særlig for 

tilfeller som er lagret i det interne systemet for rapportering av tilfeller, samt opplysningene som er samlet inn i henhold til 

artikkel 4 nr. 9 og artikkel 5 nr. 5. 

4.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta ordninger for forvaltning av det europeiske sentrale 

datalageret som nevnt i nr. 1 og 2. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 

nevnt i artikkel 19 nr. 2. 

Artikkel 9 

Utveksling av opplysninger 

1.  Medlemsstatene og Byrået skal delta i utveksling av opplysninger ved å gjøre alle sikkerhetsrelaterte opplysninger som er 

lagret i deres rapporteringsdatabaser, tilgjengelig for vedkommende myndigheter i andre medlemsstater, Byrået og 

Kommisjonen via det europeiske sentrale datalageret. 

Rapporter om tilfeller skal overføres til det europeiske sentrale datalageret senest 30 dager etter at de er registrert i den 

nasjonale databasen. 

Om nødvendig skal rapporter om tilfeller oppdateres med ytterligere sikkerhetsrelaterte opplysninger. 

2.  Medlemsstatene skal også overføre opplysninger om ulykker og alvorlige hendelser til det europeiske sentrale datalageret 

som følger: 

a)  Mens undersøkelsen pågår: Foreløpige faktaopplysninger om ulykker og alvorlige hendelser. 

b)  Når undersøkelsen er ferdig: 

i)  Den endelige undersøkelsesrapporten og 

ii)  et sammendrag på engelsk av den endelige undersøkelsesrapporten dersom dette foreligger. 

3.  En medlemsstat eller Byrået skal videresende alle relevante sikkerhetsrelaterte opplysninger til vedkommende myndighet 

i medlemsstaten eller Byrået snarest mulig dersom den/det under innsamling av opplysninger om tilfeller eller ved lagring av 

rapporter om tilfeller eller analysering i samsvar med artikkel 13 nr. 6 identifiserer sikkerhetsspørsmål den/det enten anser 

a)  er av interesse for andre medlemsstater eller Byrået, eller 

b)  kan kreve at andre medlemsstater eller Byrået treffer sikkerhetstiltak. 

Artikkel 10 

Videreformidling av opplysninger lagret i det europeiske sentrale datalageret 

1.  Alle enheter som er tillagt oppgaven å regulere sikkerheten i sivil luftfart, eller alle myndigheter med ansvar for 

sikkerhetsundersøkelser, i Unionen skal ha fullstendig elektronisk tilgang til opplysninger om tilfeller som er lagret i det 

europeiske sentrale datalageret. 

Disse opplysningene skal brukes i samsvar med artikkel 15 og 16. 

2.  Berørte parter angitt i vedlegg II kan anmode om tilgang til visse opplysninger som er lagret i det europeiske sentrale 

datalageret. 

Berørte parter som er etablert i Unionen, skal rette anmodninger om opplysninger til kontaktpunktet i medlemsstaten der de er 

etablert. 

Berørte parter som ikke er etablert i Unionen, skal rette sine anmodninger til Kommisjonen. 

Kommisjonen skal underrette vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten om anmodninger som framlegges i 

henhold til dette nummer.  
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3.  Med forbehold for artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) nr. 996/2010 skal opplysninger om pågående sikkerhets-

undersøkelser som utføres i samsvar med nevnte forordning, og som er lagret i det europeiske sentrale datalageret, ikke gis 

videre til berørte parter i henhold til denne artikkel. 

4.  Av sikkerhetshensyn skal berørte parter ikke gis direkte tilgang til det europeiske sentrale datalageret. 

Artikkel 11 

Behandling av anmodninger og beslutninger 

1.  Anmodninger om opplysninger som er lagret i det europeiske sentrale datalageret, skal framlegges ved hjelp av skjemaer 

som er godkjent av kontaktpunktet. Disse skjemaene skal minst inneholde opplysningene angitt i vedlegg III. 

2.  Et kontaktpunkt som mottar en anmodning, skal kontrollere at 

a)  anmodningen kommer fra en berørt part, 

b)  det er kompetent til å behandle anmodningen. 

Dersom kontaktpunktet fastslår at en annen medlemsstat eller Kommisjonen er kompetent til å behandle anmodningen, skal det 

oversende anmodningen til den aktuelle medlemsstaten eller til Kommisjonen. 

3.  Et kontaktpunkt som mottar en anmodning, skal i hvert enkelt tilfelle vurdere om anmodningen er berettiget, og om det er 

praktisk mulig å etterkomme den. 

Et kontaktpunkt kan utlevere opplysninger til berørte parter på papir eller ved hjelp av sikre elektroniske 

kommunikasjonsmidler. 

4.  Dersom anmodningen godtas, skal kontaktpunktet avgjøre hvilken mengde og hvilket nivå av opplysninger som skal 

utleveres. Uten at det berører artikkel 15 og 16, skal opplysningene begrenses til det som er strengt nødvendig for 

anmodningens formål. 

Opplysninger som ikke er knyttet til den berørte partens eget utstyr, egen virksomhet eller eget virksomhetsområde, skal bare 

utleveres i et aggregert eller anonymisert format. Den berørte parten kan få utlevert opplysninger i et ikke-aggregert format 

dersom den framlegger en detaljert skriftlig begrunnelse. Disse opplysningene skal brukes i samsvar med artikkel 15 og 16. 

5.  Til de berørte partene som er oppført i vedlegg II bokstav b), kan kontaktpunktet bare utlevere opplysninger knyttet til den 

berørte parts eget utstyr, egen virksomhet eller eget virksomhetsområde. 

6.  Et kontaktpunkt som mottar en anmodning fra en berørt part som er oppført i vedlegg II bokstav a), kan treffe en generell 

beslutning om regelmessig å utlevere opplysninger til nevnte berørte part, forutsatt at 

a)  opplysningene det anmodes om, er knyttet til den berørte partens eget utstyr, egen virksomhet eller eget 

virksomhetsområde, 

b)  den generelle beslutningen ikke gir tilgang til hele innholdet i databasen, 

c)  den generelle beslutningen gjelder bare anonymiserte opplysninger. 

7.  Den berørte parten skal bruke opplysningene som mottas i henhold til denne artikkelen, på følgende vilkår: 

a)  Den berørte parten skal bruke opplysningene bare for det formålet som er angitt i søknadsskjemaet, og som skal være 

forenlig med målet fastsatt i artikkel 1 i denne forordningen. 

b)  Den berørte parten skal ikke gi de mottatte opplysningene videre uten skriftlig samtykke fra den parten som har utlevert 

opplysningene, og skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at de mottatte opplysningene behandles fortrolig. 

8.  Beslutningen om å videreformidle opplysninger i henhold til denne artikkelen skal begrenses til det som er strengt 

nødvendig for brukerens formål.  
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Artikkel 12 

Register over anmodninger og utveksling av opplysninger 

1.  Kontaktpunktet skal registrere alle mottatte anmodninger og de tiltakene som er iverksatt i henhold til nevnte anmodning. 

Disse opplysningene skal oversendes Kommisjonen innen rimelig tid hver gang en anmodning mottas og/eller et tiltak treffes. 

2.  Kommisjonen skal stille en oppdatert liste over mottatte anmodninger og de tiltakene som er truffet av de ulike 

kontaktpunktene og av Kommisjonen, til rådighet for alle kontaktpunkter. 

Artikkel 13 

Analysering og oppfølging av tilfeller på nasjonalt plan 

1.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, skal utarbeide en framgangsmåte for analysering av tilfeller som er 

samlet inn i samsvar med artikkel 4 nr. 2 og artikkel 5 nr. 1, for å identifisere sikkerhetsfarer som er knyttet til identifiserte 

tilfeller eller grupper av tilfeller. 

På grunnlag av nevnte analyse skal hver organisasjon fastsette eventuelle egnede korrigerende eller forebyggende tiltak som er 

nødvendige for å bedre flysikkerheten. 

2.  Dersom en organisasjon etablert i en medlemsstat etter analysen nevnt i nr. 1 identifiserer egnede korrigerende eller 

forebyggende tiltak som må treffes for å utbedre faktiske eller potensielle mangler innen flysikkerheten, skal den 

a)  gjennomføre nevnte tiltak innen rimelig tid, og 

b)  fastsette en metode for å overvåke tiltakenes gjennomføring og effektivitet. 

3.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, skal regelmessig gi sine ansatte og innleid personale opplysninger om 

analyseringen og oppfølgingen av tilfeller det er truffet forebyggende eller korrigerende tiltak mot. 

4.  Dersom en organisasjon som er etablert i en medlemsstat som ikke omfattes av nr. 5, identifiserer en faktisk eller 

potensiell risiko for flysikkerheten etter å ha analysert tilfeller eller grupper av tilfeller som er rapportert i henhold til artikkel 4 

nr. 8 og artikkel 5 nr. 6, skal den oversende følgende til vedkommende myndighet i nevnte medlemsstat innen 30 dager etter at 

rapportøren meldte om tilfellet: 

a)  Eventuelle foreløpige resultater av analysen utført i henhold til nr. 1. 

b)  Eventuelle tiltak som skal treffes i henhold til nr. 2. 

Om nødvendig skal organisasjonen rapportere de endelige resultatene av analysen så snart de er tilgjengelige, og i prinsippet 

senest tre måneder etter at tilfellet ble meldt. 

En vedkommende myndighet i en medlemsstat kan be organisasjoner om å få oversendt de foreløpige eller endelige resultatene 

av analysen av et tilfelle den er blitt underrettet om, men som den ikke har fått oppfølgende opplysninger om, eller har bare de 

foreløpige resultatene for. 

5.  Dersom en organisasjon som er etablert i en medlemsstat, og som er sertifisert eller godkjent av Byrået, identifiserer en 

faktisk eller potensiell risiko for flysikkerheten etter å ha analysert tilfeller eller grupper av tilfeller som er rapportert i henhold 

til artikkel 4 nr. 9 og artikkel 5 nr. 5, skal den oversende følgende til Byrået innen 30 dager etter at rapportøren meldte om 

tilfellet: 

a)  Eventuelle foreløpige resultater av analysen utført i henhold til nr. 1. 

b)  Eventuelle tiltak som skal treffes i henhold til nr. 2. 

Om nødvendig skal organisasjonen som er sertifisert eller godkjent av Byrået, oversende Byrået de endelige resultatene av 

analysen så snart de er tilgjengelige og i prinsippet senest tre måneder etter at tilfellet ble meldt.  
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Byrået kan be organisasjoner om å oversende de foreløpige eller endelige resultatene av analysen av et tilfelle det er blitt 

underrettet om, men som det ikke har fått oppfølgende opplysninger om, eller har bare de foreløpige resultatene for. 

6.  Hver medlemsstat og Byrået skal utarbeide en metode for å analysere de opplysninger om tilfeller som rapporteres direkte 

til dem i samsvar med artikkel 4 nr. 6 og artikkel 5 nr. 2 og nr. 3, for å identifisere sikkerhetsfarer som er knyttet til slike 

tilfeller. På grunnlag av nevnte analyse skal de fastsette eventuelle egnede korrigerende eller forebyggende tiltak som er 

nødvendige for å bedre flysikkerheten. 

7.  Dersom en medlemsstat eller Byrået etter analysen nevnt i nr. 6 identifiserer egnede korrigerende eller forebyggende tiltak 

som er nødvendige for å utbedre faktiske eller potensielle mangler innen flysikkerheten, skal den/det 

a)  gjennomføre nevnte tiltak innen rimelig tid, og 

b)  fastsette en metode for å overvåke tiltakenes gjennomføring og effektivitet. 

8.  For hvert tilfelle eller hver gruppe av tilfeller som overvåkes i samsvar med nr. 4 eller 5, skal hver medlemsstat og Byrået 

ha tilgang til analysen som er utført, og skal på egnet måte overvåke tiltak truffet av organisasjonene de har ansvar for. 

Dersom en medlemsstat eller Byrået fastslår at gjennomføringen av de rapporterte tiltakene ikke er hensiktsmessig, eller at 

tiltakene ikke er effektive med sikte på å utbedre faktiske eller potensielle sikkerhetsmangler, skal den/det sikre at den berørte 

organisasjonen treffer andre egnede tiltak og gjennomfører dem. 

9.  Dersom opplysninger knyttet til analysering og oppfølging av enkelttilfeller eller grupper av tilfeller som er samlet inn i 

henhold til denne artikkel, er tilgjengelige, skal de lagres i det europeiske sentrale datalageret i samsvar med artikkel 8 nr. 2 og 

nr. 3 innen rimelig tid og senest to måneder etter at de ble lagret i den nasjonale databasen. 

10.  Medlemsstatene skal bruke opplysningene fra analyseringen av rapporter om tilfeller til å identifisere eventuelle 

utbedringstiltak som skal treffes innenfor rammen av det statlige sikkerhetsprogrammet. 

11.  For å informere offentligheten om sikkerhetsnivået innen sivil luftfart skal hver medlemsstat offentliggjøre en 

sikkerhetsrapport minst én gang i året. Sikkerhetsrapporten skal 

a)  inneholde aggregerte og anonymiserte opplysninger om typen av tilfeller og sikkerhetsrelaterte opplysninger som er 

rapportert via de nasjonale systemene for obligatorisk og frivillig rapportering, 

b)  identifisere trender, 

c)  identifisere hvilke tiltak som er truffet. 

12.  Medlemsstatene kan også offentliggjøre anonymiserte rapporter om tilfeller og resultater av risikoanalyser. 

Artikkel 14 

Analysering og oppfølging av tilfeller på unionsplan 

1.  Kommisjonen, Byrået og vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal i samarbeid regelmessig delta i utveksling og 

analysering av opplysninger som er lagret i det europeiske sentrale datalageret. 

Uten at det berører fortrolighetsreglene fastsatt i denne forordningen, kan observatører, når det er relevant, inviteres i hvert 

enkelt tilfelle. 

2.  Kommisjonen, Byrået og vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal samarbeide via et nettverk av 

flysikkerhetsanalytikere. 

Nettverket av flysikkerhetsanalytikere skal bidra til å bedre flysikkerheten i Unionen, særlig ved å utføre sikkerhetsanalyser for 

å støtte det europeiske flysikkerhetsprogrammet og den europeiske flysikkerhetsplanen.  
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3.  Byrået skal støtte aktivitetene til nettverket av flysikkerhetsanalytikere, for eksempel ved å bistå ved forberedelse og 

organisering av nettverkets møter. 

4.  Byrået skal ta med opplysninger om resultatene av analysene nevnt i nr. 1 i den årlige sikkerhetsrapporten nevnt i artikkel 

15 nr. 4 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

Artikkel 15 

Fortrolig behandling og riktig bruk av opplysninger 

1.  Medlemsstater og organisasjoner — som opptrer i samsvar med nasjonal rett — og Byrået skal treffe de nødvendige tiltak 

for å sikre at opplysninger om tilfeller som de mottar i henhold til artikkel 4, 5 og 10, behandles fortrolig. 

Hver medlemsstat, hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, eller Byrået skal behandle personopplysninger bare i den 

grad det er nødvendig for denne forordningens formål og uten at det berører nasjonale rettsakter om gjennomføring av direktiv 

95/46/EF. 

2.  Uten at det berører bestemmelsene om beskyttelse av sikkerhetsopplysninger i artikkel 12, 14 og 15 i forordning (EU)  

nr. 996/2010, skal opplysninger fra rapporter om tilfeller brukes bare til det formålet de er innsamlet til. 

Medlemsstater, Byrået og organisasjoner skal ikke gjøre tilgjengelig eller bruke opplysninger om tilfeller 

a)  til å fordele skyld eller ansvar, eller 

b)  til andre formål enn å opprettholde og bedre flysikkerheten. 

3.  Kommisjonen, Byrået og vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal når de oppfyller sine forpliktelser i henhold 

til artikkel 14 med hensyn til opplysningene som er lagret i det europeiske sentrale datalageret, 

a)  sikre at opplysningene behandles fortrolig, og 

b)  begrense bruken av opplysningene til det som er strengt nødvendig for å oppfylle deres sikkerhetsrelaterte forpliktelser uten 

å fordele skyld eller ansvar, og i den forbindelse skal opplysningene særlig brukes til risikohåndtering og til analysering av 

sikkerhetstrender som kan føre til sikkerhetstilrådinger eller -tiltak for å utbedre faktiske eller potensielle 

sikkerhetsmangler. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at deres vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 6 nr. 3 og deres vedkommende 

rettspleiemyndigheter samarbeider med hverandre gjennom administrative forhåndsavtaler. Målet med disse administrative 

forhåndsavtalene er å sikre en riktig balanse mellom behovet for god rettspleie og behovet for kontinuerlig tilgang til 

sikkerhetsopplysninger. 

Artikkel 16 

Vern av informasjonskilder 

1.  Med «personopplysninger» menes i denne artikkel særlig fysiske personers navn og adresse. 

2.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, skal sikre at personopplysninger gjøres tilgjengelig for annet 

personale i nevnte organisasjon enn personer som er utpekt i samsvar med artikkel 6 nr. 1, bare når det er absolutt nødvendig 

for å undersøke tilfeller med sikte på å bedre flysikkerheten. 

Anonymiserte opplysninger skal videreformidles i organisasjonen etter behov. 

3.  Hver medlemsstat skal sikre at det aldri registreres personopplysninger i den nasjonale databasen nevnt i artikkel 6 nr. 6. 

Slike anonymiserte opplysninger skal gjøres tilgjengelig for alle berørte parter, for eksempel slik at de kan oppfylle sine 

forpliktelser med sikte på å bedre flysikkerheten.  
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4.  Byrået skal sikre at det aldri registreres personopplysninger i Byråets database nevnt i artikkel 6 nr. 8. Slike anonymiserte 

opplysninger skal gjøres tilgjengelig for alle berørte parter, for eksempel slik at de kan oppfylle sine forpliktelser med sikte på å 

bedre flysikkerheten. 

5.  Medlemsstatene og Byrået skal ikke hindres i å treffe nødvendige tiltak for å bedre flysikkerheten. 

6.  Uten at det berører gjeldende nasjonal strafferett, skal medlemsstatene avstå fra å ta rettslige skritt ved uoverlagte eller 

utilsiktede overtredelser av loven som de får kjennskap til bare fordi de er blitt rapportert i henhold til artikkel 4 og 5. 

Første ledd får ikke anvendelse for situasjonene nevnt i nr. 10. Medlemsstatene kan opprettholde eller treffe tiltak for å styrke 

vernet av rapportører eller personer som er nevnt i rapporter om tilfeller. Medlemsstatene kan særlig anvende denne regelen 

uten unntakene nevnt i nr. 10. 

7.  Dersom det innledes disiplinær- eller forvaltningssaker i henhold til nasjonal rett, skal opplysninger i rapporter om tilfeller 

ikke brukes mot 

a)  rapportører eller 

b)  personer som er nevnt i rapportene. 

Første ledd får ikke anvendelse for situasjonene nevnt i nr. 10. 

Medlemsstatene kan opprettholde eller treffe tiltak for å styrke vernet av rapportører eller personer som er nevnt i rapporter om 

tilfeller. Medlemsstatene kan særlig utvide dette vernet til også å omfatte sivile saker eller straffesaker. 

8.  Medlemsstatene kan vedta eller opprettholde lovbestemmelser som sikrer et høyere grad av vern av rapportører eller 

personer som er nevnt i rapporter om tilfeller, enn dem som fastsettes ved denne forordningen. 

9.  Med mindre nr. 10 får anvendelse, skal ansatte og innleid personale som rapporterer eller er nevnt i rapporter om tilfeller 

som er samlet inn i henhold til artikkel 4 og 5, ikke utsettes for noen form for sanksjoner fra arbeidsgiveren eller organisasjonen 

tjenesten ytes for, på grunnlag av opplysningene fra rapportøren. 

10.  Vernet nevnt i nr. 6, 7 og 9 i denne artikkelen får ikke anvendelse for følgende situasjoner: 

a)  Ved bevisst forsømmelse. 

b)  Dersom det har vært en åpenbar, alvorlig og grov mangel på yrkesmessig ansvar for å treffe tiltak som situasjonen krever, 

og dette forårsaker forutsigbar skade på person eller eiendom eller i alvorlig grad går ut over flysikkerhetsnivået. 

11.  Hver organisasjon som er etablert i en medlemsstat, skal etter å ha rådført seg med arbeidstakerrepresentanter vedta 

interne regler for hvordan prinsippene for en «rettferdighetskultur», særlig prinsippet nevnt i nr. 9, sikres og gjennomføres i 

nevnte organisasjon. 

Organet som er utpekt i henhold til nr. 12, kan be om å få gjennomgå de interne reglene i organisasjonen som er etablert i 

medlemsstaten, før disse interne reglene gjennomføres. 

12.  Hver medlemsstat skal utpeke et organ som skal ha ansvar for gjennomføring av nr. 6, 9 og 11. 

Ansatte og innleid personale kan rapportere antatte overtredelser av reglene fastsatt i denne artikkelen til nevnte organ. Ansatte 

og innleid personale skal ikke straffes for å rapportere antatte overtredelser. Ansatte og innleid personale kan underrette 

Kommisjonen om slike antatte overtredelser. 

Dersom det er relevant, skal det utpekte organet underrette berørte myndigheter i medlemsstaten om rettslige tiltak eller 

sanksjoner ved anvendelse av artikkel 21.  
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13.  Hver medlemsstat skal 15. mai 2019 og deretter hvert femte år oversende Kommisjonen en rapport om anvendelsen av 

denne artikkelen, særlig om aktivitetene til organet utpekt i henhold til nr. 12. Rapporten skal ikke inneholde 

personopplysninger. 

Artikkel 17 

Oppdatering av vedleggene 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 48 for å 

a)  oppdatere listen over obligatoriske datafelt i rapporter om tilfeller fastsatt i vedlegg I, dersom det på bakgrunn av 

erfaringene som er gjort ved anvendelsen av denne forordningen, viser seg nødvendig å gjøre endringer for å bedre 

flysikkerheten, 

b)  oppdatere skjemaet for anmodning om opplysninger fra det europeiske sentrale datalageret fastsatt i vedlegg III for å ta 

hensyn til erfaringene som er gjort, og den seneste utviklingen, 

c)  tilpasse vedleggene til ECCAIRS-programvaren, ADREP-taksonomien, rettsakter som er vedtatt av Unionen, og 

internasjonale avtaler. 

Med henblikk på oppdatering av listen over obligatoriske felt skal Byrået og nettverket av flysikkerhetsanalytikere nevnt i 

artikkel 14 nr. 2 oversende én eller flere egnede uttalelser til Kommisjonen. 

Artikkel 18 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkelen. 

2.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta de delegerte rettsakter nevnt i artikkel 7 nr. 6 og artikkel 17 for en periode på fem 

år etter at denne forordningen er trådt i kraft. 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 slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 7 nr. 6 og artikkel 17 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet 

eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at delegeringen av myndighet som er angitt i beslutningen, opphører å 

gjelde. Tilbakekallingen trer 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 de 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 7 nr. 6 og artikkel 17 trer 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 Europaparlamentet og Rådet før utløpet av nevnte tidsrom har underrettet Kommisjonen om at de ikke akter å 

gjøre innsigelse. Nevnte tidsrom skal forlenges med to måneder etter initiativ fra Europaparlamentet og Rådet. 

Artikkel 19 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008. Nevnte komité er en komité 

i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummeret, 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.  
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Artikkel 20 

Tilgang til dokumenter og vern av personopplysninger 

1.  Med unntak av artikkel 10 og 11, der det fastsettes strengere regler for tilgang til data og opplysninger som er lagret i det 

europeiske sentrale datalageret, får denne forordningen anvendelse med forbehold for forordning (EF) nr. 1049/2001. 

2.  Denne forordningen får anvendelse med forbehold for nasjonale rettsakter om gjennomføring av direktiv 95/46/EF og i 

samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001. 

Artikkel 21 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som skal anvendes ved overtredelse av denne forordningen. De fastsatte 

sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette 

Kommisjonen om disse bestemmelsene og eventuelle senere endringer som påvirker dem. 

Artikkel 22 

Endring av forordning (EU) nr. 996/2010 

Artikkel 19 i forordning (EU) 996/2010 oppheves. 

Nevnte artikkel får imidlertid fortsatt anvendelse til datoen for anvendelse av denne forordningen i samsvar med artikkel 24  

nr. 3. 

Artikkel 23 

Opphevinger 

Direktiv 2003/42/EF, forordning (EF) nr. 1321/2007 og forordning (EF) nr. 1330/2007 oppheves. De får imidlertid fortsatt 

anvendelse til datoen for anvendelse av denne forordningen i samsvar med artikkel 24 nr. 3. 

Artikkel 24 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

2.  Kommisjonen skal innen 16. november 2020 offentliggjøre og oversende en rapport til Europaparlamentet og Rådet om 

gjennomføringen av denne forordningen. Rapporten skal særlig inneholde opplysninger om denne forordningens bidrag til å 

redusere antall flyulykker og tilknyttede dødsfall. Ved behov skal Kommisjonen på grunnlag av nevnte rapport framlegge 

forslag om endring av denne forordningen. 

3.  Denne forordningen får anvendelse fra 15. november 2015 og ikke før ikrafttredelsen av gjennomføringstiltakene nevnt i 

artikkel 4 nr. 5. Artikkel 7 nr. 2 får anvendelse ved ikrafttredelsen av de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene om 

nærmere opplysninger om og utarbeiding av en felles europeisk risikoklassifiseringsordning som nevnt i artikkel 7 nr. 6 og 

artikkel 7. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

LISTE OVER KRAV TIL SYSTEMENE FOR OBLIGATORISK OG FRIVILLIG RAPPORTERING AV TILFELLER 

Merk:  Datafeltene skal fylles ut med de nødvendige opplysningene. Dersom det ikke er mulig for vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene eller Byrået å framlegge disse opplysningene fordi de ikke er blitt innsendt av organisasjonen eller 

rapportøren, kan «ikke kjent» angis i datafeltet. For å sikre at relevante opplysninger oversendes, bør bruken av  

«ikke kjent» unngås i størst mulig grad, og disse opplysningene bør om mulig legges inn i rapporten på et senere 

tidspunkt. 

1.  FELLES OBLIGATORISKE DATAFELT 

Ved registrering i de respektive databasene av opplysninger om tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering, og, i 

størst mulig grad, alle tilfeller som rapporteres frivillig, skal organisasjoner, medlemsstater og Byrået sikre at rapporter 

om tilfeller som registreres i deres databaser, minst inneholder følgende opplysninger: 

1)  Overskrift 

— Overskrift 

2)  Registreringsopplysninger 

— Ansvarlig enhet 

— Dokumentnummer 

— Status for tilfellet 

3)  Når 

— UTC-dato 

4)  Hvor 

— Stat/område der tilfellet inntraff 

— Sted der tilfellet inntraff 

5)  Klassifisering 

— Tilfelleklasse 

— Tilfellekategori 

6)  Redegjørelse 

— Språk for redegjørelsen 

— Redegjørelse 

7)  Hendelser 

— Hendelsens art 

8)  Risikoklassifisering 

2.  SÆRSKILTE OBLIGATORISKE DATAFELT 

2.1.  Datafelt knyttet til luftfartøy 

Ved registrering i de respektive databasene av opplysninger om tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering, og, i 

størst mulig grad, alle tilfeller som rapporteres frivillig, skal organisasjoner, medlemsstater og Byrået sikre at rapporter 

om tilfeller som registreres i deres databaser, minst inneholder følgende opplysninger: 

1)  Luftfartøyidentifikasjon 

— Registreringsstat 

— Merke/modell/serie  
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— Luftfartøyets serienummer 

— Luftfartøyets registreringsnummer 

— Kjenningssignal 

2)  Drift av luftfartøyet 

— Operatør 

— Type virksomhet 

3)  Beskrivelse av luftfartøyet 

— Luftfartøykategori 

— Framdriftstype 

— Vektklasse 

4)  Flygingshistorikk 

— Siste avgangssted 

— Planlagt bestemmelsessted 

— Flygefase 

5)  Værforhold 

— Relevante værforhold 

2.2. Datafelt for flysikringstjenester 

Ved registrering i de respektive databasene av opplysninger om tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering, og, i 

størst mulig grad, alle tilfeller som rapporteres frivillig, skal organisasjoner, medlemsstater og Byrået sikre at rapporter 

om tilfeller som registreres i deres databaser, minst inneholder følgende opplysninger: 

1)  Tilknytning til lufttrafikkstyring (ATM) 

— ATM-bidrag 

— Berørt tjeneste (innflytelse på ATM-tjeneste) 

2)  Lufttrafikktjenesteenhetens (ATS-enhetens) navn 

2.2.1. Datafelt knyttet til manglende overholdelse av minsteavstand / utilstrekkelig avstand og krenkelse av luftrom 

 Ved registrering i de respektive databasene av opplysninger om tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering, og, i 

størst mulig grad, alle tilfeller som rapporteres frivillig, skal organisasjoner, medlemsstater og Byrået sikre at rapporter 

om tilfeller som registreres i deres databaser, minst inneholder følgende opplysninger: 

1)  Luftrom 

— Luftromstype 

— Luftromsklasse 

— Navn på flygeinformasjonsregion (FIR) / øvre flygeinformasjonsregion (UIR) 

2.3. Datafelt knyttet til flyplass 

Ved registrering i de respektive databasene av opplysninger om tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering, og, i 

størst mulig grad, alle tilfeller som rapporteres frivillig, skal organisasjoner, medlemsstater og Byrået sikre at rapporter 

om tilfeller som registreres i deres databaser, minst inneholder følgende opplysninger: 

1)  Stedsindikator (flyplassens ICAO-indikator) 

2)  Flyplassens plassering 
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2.4. Datafelt knyttet til skade på luftfartøyet eller personskade 

Ved registrering i de respektive databasene av opplysninger om tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering, og, i 

størst mulig grad, alle tilfeller som rapporteres frivillig, skal organisasjoner, medlemsstater og Byrået sikre at rapporter 

om tilfeller som registreres i deres databaser, minst inneholder følgende opplysninger: 

1)  Alvorlighetsgrad 

— Største skade 

— Skadenivå 

2)  Personskader 

— Antall skader på bakken (dødelige, alvorlige, mindre) 

— Antall skader på luftfartøy (dødelige, alvorlige, mindre) 

 _____   
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VEDLEGG II 

BERØRTE PARTER 

a)  Liste over berørte parter som kan motta opplysninger på grunnlag av en beslutning i hvert enkelt tilfelle i samsvar med 

artikkel 11 nr. 4 eller på grunnlag av en generell beslutning i henhold til artikkel 11 nr. 6: 

1.  Produsenter: Konstruktører og produsenter av luftfartøyer, motorer, propeller samt deler og utstyr til luftfartøyer, og 

deres sammenslutninger; konstruktører og produsenter av systemer og komponenter for lufttrafikkstyring (ATM), 

konstruktører og produsenter av systemer og komponenter for flysikringstjenester, konstruktører og produsenter av 

systemer og utstyr som brukes på flyplassenes flyside. 

2.  Vedlikehold: Organisasjoner som deltar i vedlikehold eller ettersyn av luftfartøyer, motorer, propeller samt deler og 

utstyr til luftfartøyer; ved installering, endring, vedlikehold, reparasjon, ettersyn, kontrollflyging eller inspeksjon av 

luftfartsanlegg; eller vedlikehold, eller i ettersyn av systemer, komponenter og utstyr på flyplassenes flyside. 

3.  Operatører: Luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører samt sammenslutninger av luftfartsselskaper og luftfartøy-

operatører; flyplassoperatører og sammenslutninger av slike. 

4.  Ytere av flysikringstjenester og utøvere av ATM-spesifikke funksjoner. 

5.  Ytere av flyplasstjenester: Organisasjoner med ansvar for håndtering av luftfartøyer på bakken, herunder 

drivstoffpåfylling, utarbeiding av lastedokumentasjon, lasting, avising og tauing samt redning og brannslokking eller 

andre beredskapstjenester. 

6.  Flyopplæringsinstitusjoner. 

7.  Organisasjoner i tredjestater: Tredjestaters statlige luftfartsmyndigheter og myndigheter som etterforsker ulykker. 

8.  Internasjonale luftfartsorganisasjoner. 

9.  Forskning: Offentlige eller private forskningslaboratorier, -sentre eller -enheter, eller universiteter som driver forskning 

eller gjennomfører undersøkelser på området flysikkerhet. 

b)  Liste over berørte parter som kan motta opplysninger på grunnlag av en beslutning i hvert enkelt tilfelle i samsvar med 

artikkel 11 nr. 4 og 5: 

1.  Flygere (på personlig basis). 

2.  Flygeledere (på personlig basis) og annet lufttrafikkstyrings-/flysikringspersonale som utfører oppgaver knyttet til 

sikkerhet. 

3.  Ingeniører/teknikere/personale som håndterer elektroniske systemer for lufttrafikksikkerhet / luftfarts- eller 

flyplassledere (på personlig basis). 

4.  Faglige representasjonsorganer for personale som utfører oppgaver knyttet til sikkerhet. 

 _____   
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VEDLEGG III 

ANMODNING OM OPPLYSNINGER FRA DET EUROPEISKE SENTRALE DATALAGERET 

1.  Navn: 

Stilling: 

Selskap: 

Adresse: 

Tlf.nr.: 

E-post: 

Dato: 

Virksomhetens art: 

Kategori av berørt part (se vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om 

rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart(1)): 

2.  Opplysninger det anmodes om (vær så detaljert som mulig, og angi hvilken dato/periode som er av interesse): 

 

3.  Årsak til anmodningen: 

 

4.  Angi hva opplysningene skal brukes til: 

 

5.  Opplysningene ønskes innen følgende dato: 

6.  Det utfylte skjemaet skal sendes via e-post til: (kontaktpunkt) 

7.  Tilgang til opplysninger 

Kontaktpunktet er ikke forpliktet til å utlevere opplysningene det anmodes om. Det kan utlevere opplysninger bare dersom 

det er overbevist om at anmodningen er forenlig med forordning (EF) nr. 376/2014. Søkeren forplikter seg og sin 

organisasjon til å bruke opplysningene utelukkende til formålet angitt i nr. 4. Det minnes dessuten om at opplysninger som 

utleveres på grunnlag av denne anmodningen, utelukkende stilles til rådighet for flysikkerhetsformål som fastsatt i 

forordning (EU) nr. 376/2014 og ikke for andre formål, så som fordeling av skyld eller ansvar, eller for kommersielle 

formål. 

Søkeren har ikke rett til å gi mottatte opplysninger videre til noen annen part uten skriftlig samtykke fra kontaktpunktet. 

Manglende overholdelse av disse vilkårene kan føre til avslag på anmodning om tilgang til ytterligere opplysninger i det 

europeiske sentrale datalageret og eventuelt til ilegging av sanksjoner. 

8.  Dato, sted og underskrift: 

 __________  

  

(1) EUT L 122 av 24.4.2014, s. 18. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1018 

av 29. juni 2015 

om utarbeiding av en liste med klassifisering av tilfeller innen sivil luftfart som omfattes av obligatorisk 

rapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og 

oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 og 

oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 og (EF) 

nr. 1330/2007(1), særlig artikkel 4 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EU) nr. 376/2014 skal det innføres systemer for rapportering av tilfeller på organisasjons-, 

medlemsstats- og unionsplan med det formål at alle relevante sikkerhetsopplysninger om sivil luftfart skal rapporteres, 

samles inn, lagres, vernes, utveksles, videreformidles, analyseres og følges opp. I forordningen er det også, for å sikre 

fortsatt tilgang til sikkerhetsopplysninger, fastsatt regler om at bruken av innsamlede opplysninger begrenses til 

forbedring av flysikkerheten, og som gir passende vern til rapportøren og andre personer som er nevnt i rapportene om 

tilfeller. Forordning (EU) nr. 376/2014 får anvendelse på alle luftfartøyer som defineres i og omfattes av nevnte 

forordning, herunder bemannede luftfartøyer og fjernstyrte luftfartøysystemer. 

2) I henhold til artikkel 4 nr. 5 første ledd i forordning (EU) nr. 376/2014 skal Kommisjonen vedta en liste med en 

klassifisering av tilfeller det skal vises til ved rapportering av tilfeller gjennom systemene for obligatorisk rapportering 

som innføres i henhold til nevnte forordning, og som omfattes av kategoriene i forordningens artikkel 4 nr. 1. I henhold 

til artikkel 4 nr. 5 annet ledd i forordning (EU) nr. 376/2014 skal det utarbeides en atskilt liste med klassifisering av 

tilfeller som gjelder for andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer. Denne listen bør, når det er 

hensiktsmessig, tilpasses de særlige forhold som gjelder for denne luftfartssektoren. 

3) For å gjøre det mulig for personene som er utpekt i forordning (EU) nr. 376/2014, å identifisere tilfellene de skal 

rapportere, ble disse i nevnte forordning delt inn i kategorier av tilfeller som skal rapporteres. I tråd med dette målet bør 

listene over tilfeller deles inn i kategorier som rapportørene bør henvise til, avhengig av den gjeldende situasjonen, i 

samsvar med forordning (EU) nr. 376/2014. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 216/2008(2) — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 30.6.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 276/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 66. 

(1) EUT L 122 av 24.4.2014, s. 18. 

(2) 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  

(EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1). 

2021/EØS/17/74 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Den detaljerte klassifiseringen av tilfeller det skal vises til ved rapportering av tilfeller i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning 

(EU) nr. 376/2014 gjennom systemene for obligatorisk rapportering, er fastsatt i vedlegg I–V 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 15. november 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 29. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

TILFELLER KNYTTET TIL DRIFTEN AV LUFTFARTØYET 

Merknad: For å lette rapporteringen av tilfeller er dette vedlegg utformet på en slik måte at de relevante tilfellene er knyttet til 

virksomhetskategoriene der de erfaringsmessig forekommer oftest. Dette skal imidlertid ikke forstås som at tilfeller ikke skal 

rapporteres dersom de forekommer utenfor den virksomhetskategorien de er knyttet til i listen. 

1.  FLYGEVIRKSOMHET 

1.1. Flygeforberedelser 

1)  Bruk av feilaktige data eller feilaktig innkoding i utstyr som brukes til navigasjon eller ytelsesberegning, som 

medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller andre personer. 

2)  Frakt eller forsøk på frakt av farlig gods i strid med gjeldende lovgivning, herunder feil merking, pakking og 

håndtering av farlig gods. 

1.2. Klargjøring av luftfartøyet 

1)  Feil drivstofftype eller forurenset drivstoff. 

2)  Manglende, feil eller utilstrekkelig avising / forebygging av isdannelse. 

1.3. Start og landing 

1)  Utforkjøring fra taksebane eller rullebane. 

2)  Faktisk eller potensiell inntrenging på taksebane eller rullebane. 

3)  Inntrenging på område for siste innflygingsfase og start (FATO). 

4)  Enhver avbrutt start. 

5)  Manglende evne til å oppnå påkrevd eller forventet ytelse ved start, avbrutt innflyging eller landing. 

6)  Faktisk eller forsøkt start, innflyging eller landing med feil konfigurasjonsinnstilling. 

7)  Treff på hale, blad/vingespiss eller gondol ved start eller landing. 

8)  Fortsettelse av innflyging i strid med luftfartsselskapets kriterier for stabilisert innflyging. 

9)  Fortsettelse av en instrumentinnflyging som underskrider offentliggjorte minsteverdier, med utilstrekkelige visuelle 

referanser. 

10)  Sikkerhets- eller nødlanding. 

11)  Kort og lang landing. 

12)  Hard landing. 

1.4. Alle flygefaser 

1)  Tap av kontroll. 

2)  Uvanlig flygestilling, overskridelse av normal stigningsvinkel/nedstigningsvinkel eller krengningsvinkel eller 

flygehastighet som ikke er avpasset etter forholdene. 

3)  Avvik fra flygehøyde. 

4)  Aktivering av vern knyttet til flyoperativt begrensningsområde, herunder steilevarsel, styrespakrister («stick shaker»), 

styrespakskyver («stick pusher») og automatiske verneinnretninger. 

5)  Utilsiktet avvik fra planlagt eller tildelt flygevei med den laveste verdien av enten to ganger påkrevd 

navigasjonsnøyaktighet eller ti nautiske mil. 

6)  Overskridelse av begrensning angitt i luftfartøyets flygehåndbok.  



Nr. 17/866 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

7)  Drift med feil høydemålerinnstilling. 

8)  Tilfeller der luftstrømmen fra en jetmotor, rotor eller propell medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, 

personer om bord eller andre personer. 

9)  Feiltolkning av automatiseringsmodus eller av opplysninger som flygebesetningen mottar i førerkabinen, og som 

medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller andre personer. 

1.5. Andre typer tilfeller 

1)  Utilsiktet slipp av last eller annet eksternt utstyr. 

2)  Tap av situasjonsforståelse (herunder tap av oversikt over miljøet, modusen og systemet, romlig desorientering og tap 

av følelse av tid). 

3)  Ethvert tilfelle der menneskers yteevne direkte har bidratt til eller kunne ha bidratt til en ulykke eller alvorlig 

hendelse. 

2.  TEKNISKE TILFELLER 

2.1. Struktur og systemer 

1)  Tap av en del av luftfartøyet under flygingen. 

2)  Tap av et system. 

3)  Redundanstap i et system. 

4)  Lekkasje av væske som medførte brannfare eller mulighet for farlig forurensning av luftfartøyet, dets systemer eller 

utstyr, eller som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller andre personer. 

5)  Funksjonssvikt eller mangler i drivstoffsystemet som har en innvirkning på drivstofftilførselen og/eller -fordelingen. 

6)  Funksjonssvikt eller mangel i et indikatorsystem når dette fører til misvisende angivelser til besetningen. 

7)  Kontrollinnretninger fungerer unormalt, f.eks. asymmetriske eller fastkilte kontrollinnretninger (f.eks. innretninger for 

oppdrift (vingeklaffer/forkantklaffer), luftmotstand (bremseklaffer) eller flygestilling (balanseror, høyderor, sideror)). 

2.2. Drivkraft (herunder motorer, propeller og rotorsystemer) og hjelpeaggregater (APU) 

1)  Feil ved eller betydelig funksjonssvikt i enhver del eller styring av en propell, en rotor eller et motoranlegg. 

2)  Skade på eller feil ved hoved-/halerotor eller kraftoverføring og/eller lignende systemer. 

3)  Motorstopp, stans under flyging av en motor eller APU når dette er nødvendig (f.eks. ETOPS (langdistanseflyging 

med tomotors luftfartøy), MEL (minsteutstyrsliste)). 

4)  Overskridelse av driftsbegrensninger for motoren, herunder overhastighet eller manglende mulighet til å styre 

hastigheten til en komponent som roterer i høy hastighet (f.eks. APU, trykkluftsstartmotor, luftsirkulasjonsenhet, 

trykkluftturbinmotor, propell eller rotor). 

5)  Feil ved eller funksjonssvikt i en del av en motor, et motoranlegg, en APU eller en kraftoverføring som medfører en 

eller flere av følgende hendelser: 

a)  reverseringsmekanismen virker ikke som den skal, 

b)  manglende evne til å kontrollere effekt, skyvekraft eller o/min (omdreininger per minutt), 

c)  manglende ytre vern mot komponenter/bruddstykker. 

3.  KONTAKT MED FLYSIKRINGSTJENESTER (ANS) OG LUFTTRAFIKKSTYRING (ATM) 

1)  Usikker klarering fra flygekontrollen (ATC). 

2)  Langvarig brudd i kommunikasjonen med ATS- (lufttrafikktjeneste) eller ATM-enhet. 

3)  Motstridende instruksjoner fra ulike ATS-enheter som kan føre til manglende atskillelse.  
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4)  Feiltolkning av radiokommunikasjon som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord 

eller andre personer. 

5)  Tilsiktet avvik fra ATC-instruksjoner som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord 

eller andre personer. 

4.  NØDSSITUASJONER OG ANDRE KRITISKE SITUASJONER 

1)  En hendelse som fører til en nødmelding («Mayday» eller «Pan»). 

2)  Alle tilfeller av brann, smelting, røyk, damp, dannelse av elektrisk lysbue, overoppheting eller eksplosjon. 

3)  Forurenset luft i førerkabinen eller passasjerkabinen som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, 

personer om bord eller andre personer. 

4)  Flygebesetningen eller kabinbesetningen fulgte ikke riktig rutine ved en unormal situasjon eller nødssituasjon. 

5)  Bruk av nødutstyr eller en rutine for unormale situasjoner, når dette påvirker flygingen eller landingen. 

6)  Feil ved nød- eller redningssystemer eller -utstyr som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer 

om bord eller andre personer. 

7)  Ukontrollerbart kabintrykk. 

8)  Kritisk lavt drivstoffnivå eller drivstoffnivå ved bestemmelsessted som ikke oppfyller kravet til endelig 

drivstoffreserve. 

9)  Enhver situasjon der besetningen bruker besetningens oksygensystem. 

10)  Svikt hos et flyge- eller kabinbesetningsmedlem som fører til at sertifiseringens krav til minstebesetning ikke er 

oppfylt. 

11)  Tretthet hos besetningen som har eller kan ha innvirkning på deres evne til å utføre sine oppgaver under flygingen på 

en sikker måte. 

5.  YTRE MILJØ OG METEOROLOGI 

1)  En kollisjon eller nestenkollisjon på bakken eller i luften med et annet luftfartøy, terrenget eller en hindring(1). 

2)  Forslag om unnvikelsesmanøver fra flybåret antikollisjonssystem (ACAS RA). 

3)  Aktivering av reelle bakkekollisjonssystemer som GPWS (system for varsling av bakkenærhet) eller TAWS 

(terrengvarslingssystem). 

4)  Sammenstøt med dyr, herunder fugler. 

5)  Skade forårsaket av fremmedlegemer/skrap (FOD). 

6)  Uventede dårlige rullebaneforhold. 

7)  Vingevirvelturbulens. 

8)  Anslag mot luftfartøyet med skytevåpen, fyrverkeri, drager, laserlys, kraftige lys, lasere, fjernstyrte 

luftfartøysystemer, modellfly eller lignende. 

9)  Et lynnedslag som fører til skade på luftfartøyet, eller tap av eller feil ved luftfartøyets systemer. 

10)  En haglbyge som fører til skade på luftfartøyet, eller tap av eller feil ved luftfartøyets systemer. 

11)  Kraftig turbulens eller en annen episode som fører til skade på dem som er om bord, eller som anses for å kreve en 

«turbulenskontroll» av luftfartøyet. 

12)  Betydelig vindskjær eller tordenvær som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord 

eller andre personer. 

  

(1) Hindringer omfatter kjøretøyer. 
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13)  Ising som fører til vanskeligheter med å manøvrere luftfartøyet, skade på luftfartøyet, eller tap av eller feil ved 

luftfartøyets systemer. 

14)  Vulkansk aske. 

6.  SIKKERHET 

1)  Bombetrussel eller kapring. 

2)  Vanskeligheter med å kontrollere berusede, voldelige eller uregjerlige passasjerer. 

3)  Oppdagelse av en blindpassasjer. 

 _____  
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VEDLEGG II 

TILFELLER KNYTTET TIL TEKNISKE FORHOLD OG VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV LUFTFARTØYET 

1.  PRODUKSJON 

 Produkter, deler eller utstyr som blir frigitt av produksjonsorganisasjoner med avvik fra gjeldende konstruksjonsdata, og 

som kan føre til en potensielt usikker situasjon som er identifisert sammen med innehaveren av typesertifikatet eller 

konstruksjonsgodkjenningen. 

2.  KONSTRUKSJON 

 Enhver feil, funksjonssvikt, mangel eller et annet tilfelle i forbindelse med produkter, deler eller utstyr som har ført til eller 

kan føre til en usikker situasjon. 

 Merknad: Denne listen gjelder for tilfeller som oppstår i forbindelse med produkter, deler eller utstyr som omfattes av et 

typesertifikat, et begrenset typesertifikat, et supplerende typesertifikat, en ETSO-godkjenning, en konstruksjonsgodkjenning 

for en større reparasjon eller enhver annen relevant godkjenning som anses å være utstedt i henhold til kommisjons-

forordning (EU) nr. 748/2012(1). 

3.  VEDLIKEHOLD OG KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET 

1)  Alvorlige strukturelle skader (f.eks. sprekker, permanent deformasjon, avskalling, delaminering, brannskader, 

omfattende slitasje eller korrosjon) som påvises under vedlikehold av luftfartøyet eller komponenten. 

2)  Alvorlig lekkasje eller forurensing av væsker (f.eks. hydraulisk væske, drivstoff, brensel, olje eller andre væsker). 

3)  Feil ved eller funksjonssvikt i en del av en motor eller et motoranlegg og/eller en kraftoverføring som medfører en 

eller flere av følgende hendelser: 

a)  manglende ytre vern mot komponenter/bruddstykker, 

b)  skade på motorfundament. 

4)  Skade på, feil ved eller mangel ved en propell som kan føre til at propellen eller en viktig del av propellen løsner 

under flyging, og/eller til funksjonssvikt i propellstyringen. 

5)  Skade på, feil ved eller mangel ved hovedrotorens girkasse/feste som kan føre til at rotorenheten løsner under flyging, 

og/eller til funksjonssvikt i rotorstyringen. 

6)  Betydelig funksjonssvikt i systemer eller utstyr som er avgjørende for sikkerheten, herunder nødsystemer eller -utstyr, 

under prøving i forbindelse med vedlikehold, eller manglende aktivering av disse systemene etter vedlikehold. 

7)  Feil montering eller installering av luftfartøyets komponenter som oppdages i forbindelse med en inspeksjon eller 

prøvingsmetode som ikke var beregnet for dette bestemte formålet. 

8)  Feilvurdering av en alvorlig mangel eller alvorlig manglende overholdelse av minsteutstyrslisten og retningslinjene i 

den tekniske loggboken. 

9)  Alvorlig skade på system for sammenkopling av elektriske kabler (EWIS). 

10)  Feil ved en kritisk del med begrenset levetid som medfører at delen skiftes ut før dens levetid utløper. 

11)  Bruk av produkter, komponenter eller materialer av ukjent eller mistenkelig opprinnelse eller av ikke-

funksjonsdyktige kritiske komponenter. 

12)  Misvisende, uriktige eller utilstrekkelige vedlikeholdsdata eller -rutiner som kan føre til alvorlige feil ved 

vedlikeholdet, herunder språkproblemer. 

13)  Feilaktig kontroll eller anvendelse av luftfartøyets vedlikeholdsbegrensninger eller planlagt vedlikehold. 

14)  Frigjøring av et luftfartøy fra vedlikehold til drift til tross for manglende samsvar som setter flysikkerheten i fare. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og 

miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for sertifisering av konstruksjons- og produksjons-

organisasjoner (EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1). 
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15)  Alvorlig skade på et luftfartøy under vedlikehold på grunn av feil vedlikehold eller bruk av uegnet eller ikke-

funksjonsdyktig støtteutstyr på bakken, noe som gjør det nødvendig med ytterligere vedlikeholdsarbeid. 

16)  Påviste tilfeller av brann, smelting, røyk, dannelse av elektrisk lysbue eller overoppheting. 

17)  Ethvert tilfelle der menneskers yteevne, herunder tretthet hos personell, direkte har bidratt til eller kunne ha bidratt til 

en ulykke eller alvorlig hendelse. 

18)  Betydelig funksjonssvikt i, stabilitetsproblemer med eller tilbakevendende problemer med kvaliteten til 

registreringene fra et ferdsskriversystem (f.eks. et system for registrering av flygedata, datalinjen eller tale i 

førerkabinen) eller mangel på opplysninger som er nødvendige for å sikre ferdsskriversystemets funksjonsdyktighet. 

 _____  
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VEDLEGG III 

TILFELLER KNYTTET TIL FLYSIKRINGSTJENESTER OG -ANLEGG 

Merknad: For å lette rapporteringen av tilfeller er dette vedlegg utformet på en slik måte at de relevante tilfellene er knyttet til 

virksomhetskategoriene der de erfaringsmessig forekommer oftest. Dette skal imidlertid ikke forstås som at tilfeller ikke skal 

rapporteres dersom de forekommer utenfor den virksomhetskategorien de er knyttet til i listen. 

1.  TILFELLER KNYTTET TIL LUFTFARTØYER 

1)  En kollisjon eller nestenkollisjon på bakken eller i luften mellom et luftfartøy og et annet luftfartøy, terrenget eller en 

hindring(1), herunder nesten-kollisjon med terrenget ved kontrollert flyging (nesten-CFIT). 

2)  Manglende overholdelse av minsteavstanden(2). 

3)  Utilstrekkelig avstand(3). 

4)  ACAS RA. 

5)  Sammenstøt med dyr, herunder fugler. 

6)  Utforkjøring fra taksebane eller rullebane. 

7)  Faktisk eller potensiell inntrenging på taksebane eller rullebane. 

8)  Inntrenging på område for siste innflygingsfase og start (FATO). 

9)  Luftfartøys avvik fra klarering gitt av flygekontrollen. 

10)  Luftfartøys avvik fra gjeldende ATM-regler (lufttrafikkstyring): 

a)  luftfartøys avvik fra gjeldende offentliggjorte ATM-rutiner, 

b)  krenkelse av luftrom, herunder ikke-autorisert inntrenging i luftrommet, 

c)  avvik fra gjeldende regler for å medbringe og anvende luftfartøyets ATM-tilknyttede utstyr. 

11)  Tilfeller knyttet til forveksling av kjenningssignal. 

2.  FORRINGELSE ELLER FULLSTENDIG TAP AV TJENESTER ELLER FUNKSJONER 

1)  Manglende evne til å yte ATM-tjenester eller ivareta ATM-funksjoner: 

a)  manglende evne til å yte lufttrafikktjenester eller ivareta lufttrafikktjenestefunksjoner, 

b)  manglende evne til å yte tjenester eller ivareta funksjoner knyttet til styring av luftrommet, 

c)  manglende evne til å yte tjenester eller ivareta funksjoner knyttet til trafikkflytstyring og kapasitetsstyring. 

2)  Manglende eller i vesentlig grad feilaktige, mangelfulle, utilstrekkelige eller misvisende opplysninger fra en 

støttetjeneste(4), herunder om dårlige rullebaneforhold. 

3)  Feil ved en kommunikasjonstjeneste. 

4)  Feil ved en overvåkingstjeneste. 

  

(1) Hindringer omfatter kjøretøyer. 

(2) Dette viser til en situasjon der den angitte minsteavstanden ikke ble overholdt mellom luftfartøyer, eller mellom et luftfartøy og luftrom det 

er angitt minsteavstand for. 

(3) Dersom det ikke foreligger angitte minsteavstander, en situasjon der luftfartøyer oppfattes som for nær hverandre til at pilotene kan 

overholde sikker avstand. 

(4) F.eks. lufttrafikktjenester (ATS), automatiske terminalinformasjonstjenester (ATIS), flyværtjenester, navigasjonsdatabaser, kart, 

diagrammer, luftfartsinformasjonstjenester (AIS) og håndbøker. 
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5)  Feil ved en funksjon eller tjeneste knyttet til databehandling og -distribusjon. 

6)  Feil ved en navigasjonstjeneste. 

7)  Sikkerhetssvikt i et ATM-system som hadde eller kunne hatt en direkte negativ innvirkning på sikkerheten ved yting 

av tjenester. 

8)  Betydelig overbelastning av lufttrafikktjenester for sektor eller posisjon som fører til en potensiell forringelse av 

tjenesteytingen. 

9)  Feilaktig mottak eller tolking av viktige meldinger, herunder manglende evne til å forstå språket som ble brukt, 

dersom dette hadde eller kunne hatt en direkte negativ innvirkning på sikkerheten ved yting av tjenester. 

10)  Langvarig brudd i kommunikasjonen med et luftfartøy eller en annen ATS-enhet. 

3.  ANDRE TILFELLER 

1)  Sending av nødmelding («Mayday» eller «Pan»). 

2)  Betydelig ekstern interferens med flysikringstjenester (f.eks. radiostasjoner som sender i FM-båndet og skaper 

interferens med instrumentlandingssystemet (ILS), VHF retningsbestemmende radiofyr (VOR) og kommunikasjon). 

3)  Anslag mot et luftfartøy eller en ATS-enhet eller forstyrrelse av radiokommunikasjon, herunder forårsaket av 

skytevåpen, fyrverkeri, drager, laserlys, kraftige lys, lasere, fjernstyrte luftfartøysystemer, modellfly eller lignende. 

4)  Drivstoffdumping. 

5)  Bombetrussel eller kapring. 

6)  Tretthet som har eller kan ha innvirkning på evnen til å utføre flysikrings- eller lufttrafikkoppgaver på en sikker måte. 

7)  Ethvert tilfelle der menneskers yteevne direkte har bidratt til eller kunne ha bidratt til en ulykke eller alvorlig hendelse. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

TILFELLER KNYTTET TIL FLYPLASSER OG BAKKETJENESTER 

1.  SIKKERHETSSTYRING VED EN FLYPLASS 

 Merknad: For å lette rapporteringen av tilfeller er dette avsnitt utformet på en slik måte at de relevante tilfellene er knyttet 

til virksomhetskategoriene der de erfaringsmessig forekommer oftest. Dette skal imidlertid ikke forstås som at tilfeller 

ikke skal rapporteres dersom de forekommer utenfor den virksomhetskategorien de er knyttet til i listen. 

1.1. Tilfeller knyttet til luftfartøyer og hindringer 

1)  En kollisjon eller nestenkollisjon på bakken eller i luften mellom et luftfartøy og et annet luftfartøy, terrenget eller 

en hindring(1). 

2)  Sammenstøt med dyr, herunder fugler. 

3)  Utforkjøring fra taksebane eller rullebane. 

4)  Faktisk eller potensiell inntrenging på taksebane eller rullebane. 

5)  Inntrenging på eller utforkjøring fra område for siste innflygingsfase og start (FATO). 

6)  Et luftfartøys eller kjøretøys manglende overholdelse av klarering, instruksjoner eller begrensninger mens det 

befinner seg på trafikkområdet på en flyplass (f.eks. feil rullebane, taksebane eller begrenset område på en flyplass). 

7)  Fremmedlegemer på trafikkområdet på en flyplass som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, 

personer om bord eller andre personer. 

8)  Hindringer på flyplassen eller i nærheten av flyplassen som ikke er offentliggjort i luftfartspublikasjonen 

(Aeronautical Information Publication) eller ved meldinger til flygere (NOTAM), og/eller som ikke er 

hensiktsmessig merket eller har mangelfull belysning. 

9)  Et kjøretøy, utstyr eller en person er til hinder ved skyving («push-back»), rygging for egen kraft («power-back») 

eller taksing. 

10)  Passasjerer eller uvedkommende personer forlates uten tilsyn på oppstillingsplattform. 

11)  Hendelse som følge av luftstrøm fra en jetmotor, rotor eller propell. 

12)  Sending av nødmelding («Mayday» eller «Pan»). 

1.2. Forringelse eller fullstendig tap av tjenester eller funksjoner 

1)  Brudd eller svikt i kommunikasjonen mellom 

a)  flyplass, kjøretøy eller annet bakkepersonell og enhet for lufttrafikktjenester eller oppstillingsplattformtjenester, 

b)  enhet for oppstillingsplattformtjenester og luftfartøy, kjøretøy eller enhet for lufttrafikktjenester. 

2)  Betydelig feil ved, funksjonssvikt i eller mangel ved flyplassutstyr eller -systemer som medførte eller kunne ha 

medført fare for luftfartøyet eller personer om bord. 

3)  Betydelige mangler ved belysning, merking eller skilting på flyplassen. 

4)  Feil ved flyplassens nødvarslingssystem. 

5)  Rednings- og brannslokkingstjenester er ikke tilgjengelige i samsvar med gjeldende krav.  

  

(1) Hindringer omfatter kjøretøyer. 
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1.3. Andre tilfeller 

1)  Brann, røyk eller eksplosjoner i forbindelse med anlegg eller utstyr på flyplassen eller i nærheten, som medførte eller 

kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller andre personer. 

2)  Tilfeller knyttet til sikkerhet på flyplassen (f.eks. ulovlig inntrenging, sabotasje eller bombetrussel). 

3)  Manglende rapportering av en vesentlig endring i flyplassens driftsforhold som medførte eller kunne ha medført fare 

for luftfartøyet, personer om bord eller andre personer. 

4)  Manglende, feil eller utilstrekkelig avising / forebygging av isdannelse. 

5)  Betydelig spill av drivstoff under drivstoffpåfylling. 

6)  Lasting av forurenset eller feil type drivstoff eller andre viktige væsker (herunder oksygen, nitrogen, olje og 

drikkevann). 

7)  Manglende utbedring av dårlige rullebaneforhold. 

8)  Ethvert tilfelle der menneskers yteevne direkte har bidratt til eller kunne ha bidratt til en ulykke eller alvorlig 

hendelse. 

2.  LUFTHAVNRELATERTE TJENESTER FOR LUFTFARTØYER 

 Merknad: For å lette rapporteringen av tilfeller er dette avsnitt utformet på en slik måte at de relevante tilfellene er knyttet 

til virksomhetskategoriene der de erfaringsmessig forekommer oftest. Dette skal imidlertid ikke forstås som at tilfeller 

ikke skal rapporteres dersom de forekommer utenfor den virksomhetskategorien de er knyttet til i listen. 

2.1. Tilfeller knyttet til luftfartøyer og flyplasser 

1)  En kollisjon eller nestenkollisjon på bakken eller i luften mellom et luftfartøy og et annet luftfartøy, terrenget eller en 

hindring(1). 

2)  Inntrenging på rullebane eller taksebane. 

3)  Utforkjøring fra rullebane eller taksebane. 

4)  Betydelig forurensning av luftfartøyet, dets systemer og utstyr som skyldes frakt av bagasje, post eller last. 

5)  Et kjøretøy, utstyr eller en person er til hinder ved skyving («push-back»), rygging for egen kraft («power-back») eller 

taksing. 

6)  Fremmedlegemer på trafikkområdet på en flyplass som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer 

om bord eller andre personer. 

7)  Passasjerer eller uvedkommende personer forlates uten tilsyn på oppstillingsplattform. 

8)  Brann, røyk eller eksplosjoner i forbindelse med anlegg eller utstyr på flyplassen eller i nærheten, som medførte eller 

kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller andre personer. 

9)  Tilfeller knyttet til sikkerhet på flyplassen (f.eks. ulovlig inntrenging, sabotasje eller bombetrussel). 

2.2. Forringelse eller fullstendig tap av tjenester eller funksjoner 

1)  Brudd eller svikt i kommunikasjonen med luftfartøy, kjøretøy, enhet for lufttrafikktjenester eller enhet for 

oppstillingsplattformtjenester. 

2)  Betydelig feil ved, funksjonssvikt i eller mangel ved flyplassutstyr eller -systemer som medførte eller kunne ha 

medført fare for luftfartøyet eller personer om bord. 

3)  Betydelige mangler ved belysning, merking eller skilting på flyplassen. 

  

(1) Hindringer omfatter kjøretøyer. 
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2.3. Spesifikke tilfeller knyttet til lufthavnrelaterte tjenester 

1)  Feil håndtering eller lasting av passasjerer, bagasje, post eller last som kan ha en betydelig innvirkning på 

luftfartøyets masse og/eller balanse (herunder betydelige feil i beregningene i lastedokumentasjonen). 

2)  Ombordstigningsutstyr er fjernet til fare for personer om bord i luftfartøyet. 

3)  Feil stuing eller sikring av bagasje, post eller last som kan innebære en fare for luftfartøyet, dets utstyr eller personer 

om bord, eller som kan hindre nødevakuering. 

4)  Transport, forsøk på transport eller håndtering av farlig gods som utgjorde eller kunne ha utgjort en fare for 

sikkerheten under drift eller førte til en usikker situasjon (f.eks. en hendelse eller ulykke med farlig gods som 

definert i ICAOs tekniske retningslinjer(1)). 

5)  Manglende overholdelse av kravene i forbindelse med tilknytningen mellom bagasje og passasjerer. 

6)  Manglende overholdelse av obligatoriske rutiner for lufthavnrelaterte tjenester og service på luftfartøy, særlig rutiner 

for avising, påfyll av drivstoff eller lasting, herunder feil plassering eller fjerning av utstyr. 

7)  Betydelig spill av drivstoff under drivstoffpåfylling. 

8)  Påfylling av feil drivstoffmengde som kan ha betydelig innvirkning på luftfartøyets rekkevidde, ytelse, balanse eller 

konstruksjonsstyrke. 

9)  Lasting av forurenset eller feil type drivstoff eller andre viktige væsker (herunder oksygen, nitrogen, olje og 

drikkevann). 

10)  Feil ved, funksjonssvikt i eller mangel ved bakkeutstyr som brukes til lufthavnrelaterte tjenester, som medfører eller 

kunne ha medført skade på luftfartøyet (f.eks. drag eller innretning for bakkestrøm (GPU)). 

11)  Manglende, feil eller utilstrekkelig avising / forebygging av isdannelse. 

12)  Skade på luftfartøyet forårsaket av utstyr eller kjøretøyer brukt til lufthavnrelaterte tjenester, herunder skader som 

ikke tidligere er rapportert. 

13)  Ethvert tilfelle der menneskers yteevne direkte har bidratt til eller kunne ha bidratt til en ulykke eller alvorlig 

hendelse. 

 _____  

  

(1) Tekniske retningslinjer for sikker transport av farlig gods med luftfartøy (ICAO – Doc 9284). 
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VEDLEGG V 

TILFELLER KNYTTET TIL ANDRE LUFTFARTØYER ENN MOTORDREVNE, TEKNISK KOMPLISERTE LUFTFARTØYER, 

HERUNDER SEILFLY OG LUFTFARTØYER SOM ER LETTERE ENN LUFT 

I dette vedlegg menes med: 

a) «andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer» andre luftfartøyer enn dem som er definert i artikkel 

3 bokstav j) i forordning (EF) nr. 216/2008, 

b) «seilfly» det samme som i artikkel 2 nr. 117 i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012(1), 

c) «luftfartøyer som er lettere enn luft» det samme som i punkt ML10 i avsnittet «Definisjoner av termer brukt i denne listen» 

i vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF(2). 

1.  ANDRE LUFTFARTØYER ENN MOTORDREVNE, TEKNISK KOMPLISERTE LUFTFARTØYER, BORTSETT 

FRA SEILFLY OG LUFTFARTØYER SOM ER LETTERE ENN LUFT 

 Merknad: For å lette rapporteringen av tilfeller er dette avsnitt utformet på en slik måte at de relevante tilfellene er knyttet 

til virksomhetskategoriene der de erfaringsmessig forekommer oftest. Dette skal imidlertid ikke forstås som at tilfeller 

ikke skal rapporteres dersom de forekommer utenfor den virksomhetskategorien de er knyttet til i listen. 

1.1. Flygevirksomhet 

1)  Utilsiktet tap av kontroll. 

2)  Landing utenfor fastsatt landingsområde. 

3)  Manglende evne til å oppnå forventet ytelse for luftfartøyet under normale forhold ved start, stigning eller landing. 

4)  Inntrenging på rullebane. 

5)  Utforkjøring fra rullebane. 

6)  Enhver flyging som er gjennomført med et luftfartøy som ikke er luftdyktig, eller der flygeforberedelsene ikke er 

fullført, som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller andre personer. 

7)  Utilsiktet flyging inn i værforhold for instrumentflyging (IMC) med et luftfartøy som ikke er sertifisert for flyging i 

henhold til instrumentflygeregler (IFR), eller med en pilot som ikke er kvalifisert for instrumentflyging, som medførte 

eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller andre personer. 

8)  Utilsiktet slipp av last(3). 

1.2. Tekniske tilfeller 

1)  Unormalt kraftige vibrasjoner (f.eks. i balanseror, høyderor eller propell). 

2)  Enhver kontrollinnretning som ikke fungerer riktig eller er frakoplet. 

3)  Svikt i eller vesentlig forringelse av luftfartøyets struktur. 

4)  Tap av luftfartøyets deler eller innretninger under flygingen.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og 

driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter i lufttrafikken, og om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT 

L 281 av 13.10.2012, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF av 6. mai 2009 om forenkling av vilkårene for overføring av forsvarsrelaterte varer i 

Fellesskapet (EUT L 146 av 10.6.2009, s. 1). 

(3) Dette nummer gjelder bare for kommersiell drift i henhold til artikkel 3 bokstav i) i forordning (EF) nr. 216/2008. 
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5)  Svikt i en motor, en rotor, en propell, et drivstoffsystem eller et annet grunnleggende system. 

6)  Lekkasje av væske som medførte brannfare eller mulighet for farlig forurensning av luftfartøyet, dets systemer eller 

utstyr, eller fare for personer om bord. 

1.3. Kontakt med flysikringstjenester og lufttrafikkstyring 

1)  Kontakt med flysikringstjenester (f.eks. ytelse av feil tjenester, motstridende meldinger eller avvik fra klarering) som 

medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller andre personer. 

2)  Krenkelse av luftrom. 

1.4. Nødssituasjoner og andre kritiske situasjoner 

1)  Ethvert tilfelle som fører til en nødmelding. 

2)  Brann, eksplosjon, røyk, giftige gasser eller giftig damp i luftfartøyet. 

3)  Svikt hos piloten som gjør vedkommende ute av stand til å utføre sine oppgaver. 

1.5. Ytre miljø og meteorologi 

1)  En kollisjon på bakken eller i luften med et annet luftfartøy, terrenget eller en hindring(1). 

2)  En nestenkollisjon på bakken eller i luften med et annet luftfartøy, terrenget eller en hindring(1) som krever en 

unnvikelsesmanøver for å unngå kollisjon. 

3)  Sammenstøt med dyr, herunder fugler, som fører til skade på luftfartøyet, eller tap av eller feil ved en vesentlig 

funksjon. 

4)  Anslag mot luftfartøyet med skytevåpen, fyrverkeri, drager, laserlys, kraftige lys, lasere, fjernstyrte 

luftfartøysystemer, modellfly eller lignende. 

5)  Et lynnedslag som fører til skade på luftfartøyet eller tap av luftfartøyets funksjoner. 

6)  Kraftig turbulens som fører til skade på personer om bord i luftfartøyet, eller som fører til at luftfartøyet etter flyging 

må kontrolleres for skade som følge av turbulens. 

7)  Ising, herunder ising av forgasser, som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller 

andre personer. 

2.  SEILFLY (GLIDEFLY) 

 Merknad: For å lette rapporteringen av tilfeller er dette avsnitt utformet på en slik måte at de relevante tilfellene er knyttet 

til virksomhetskategoriene der de erfaringsmessig forekommer oftest. Dette skal imidlertid ikke forstås som at tilfeller 

ikke skal rapporteres dersom de forekommer utenfor den virksomhetskategorien de er knyttet til i listen. 

2.1. Flygevirksomhet 

1)  Utilsiktet tap av kontroll. 

2)  Et tilfelle der seilflypiloten ikke var i stand til å frikople enten vinsjkabelen eller slepelinen og derfor måtte anvende 

nødprosedyrer. 

3)  En frikopling av vinsjkabelen eller slepelinen som medførte eller kunne ha medført fare for seilflyet, personer om 

bord eller andre personer. 

4)  Dersom seilflyet er motordrevet, motorsvikt under start. 

5)  Enhver flyging som er gjennomført med et seilfly som ikke er luftdyktig, eller der ufullstendige flygeforberedelser 

medførte eller kunne ha medført fare for seilflyet, personer om bord eller andre personer.  

  

(1) Hindringer omfatter kjøretøyer. 
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2.2. Tekniske tilfeller 

1)  Unormalt kraftige vibrasjoner (f.eks. i balanseror, høyderor eller propell). 

2)  Enhver kontrollinnretning som ikke fungerer riktig eller er frakoplet. 

3)  Svikt i eller vesentlig forringelse av seilflyets struktur. 

4)  Tap av seilflyets deler eller innretninger under flygingen. 

2.3. Kontakt med flysikringstjenester og lufttrafikkstyring 

1)  Kontakt med flysikringstjenester (f.eks. ytelse av feil tjenester, motstridende meldinger eller avvik fra klarering) som 

medførte eller kunne ha medført fare for seilflyet, personer om bord eller andre personer. 

2)  Krenkelse av luftrom. 

2.4. Nødssituasjoner og andre kritiske situasjoner 

1)  Ethvert tilfelle som fører til en nødmelding. 

2)  Enhver situasjon der et sikkert landingsområde ikke er tilgjengelig. 

3)  Brann, eksplosjon, røyk, giftige gasser eller giftig damp i seilflyet. 

4)  Svikt hos piloten som gjør vedkommende ute av stand til å utføre sine oppgaver. 

2.5. Ytre miljø og meteorologi 

1)  En kollisjon på bakken eller i luften med et luftfartøy, terrenget eller en hindring(1). 

2)  En nestenkollisjon på bakken eller i luften med et luftfartøy, terrenget eller en hindring(1) som krever en 

unnvikelsesmanøver for å unngå kollisjon. 

3)  Anslag mot seilflyet med skytevåpen, fyrverkeri, drager, laserlys, kraftige lys, lasere, fjernstyrte luftfartøysystemer, 

modellfly eller lignende. 

4)  Et lynnedslag som fører til skade på seilflyet. 

3.  LUFTFARTØYER SOM ER LETTERE ENN LUFT (BALLONGER OG LUFTSKIP) 

 Merknad: For å lette rapporteringen av tilfeller er dette avsnitt utformet på en slik måte at de relevante tilfellene er knyttet 

til virksomhetskategoriene der de erfaringsmessig forekommer oftest. Dette skal imidlertid ikke forstås som at tilfeller 

ikke skal rapporteres dersom de forekommer utenfor den virksomhetskategorien de er knyttet til i listen. 

3.1. Flygevirksomhet 

1)  Enhver flyging som er gjennomført med et luftfartøy som er lettere enn luft, der luftfartøyet ikke er luftdyktig eller der 

ufullstendige flygeforberedelser medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet, personer om bord eller andre 

personer. 

2)  Utilsiktet, permanent slukking av tennflammen. 

3.2. Tekniske tilfeller 

1)  Feil ved noen av følgende deler eller kontrollinnretninger: dypperør på drivstoffsylinder, hylstertrinse, styreline, 

festetau, lekkasje fra ventilpakning på brenner, lekkasje fra ventilpakning på drivstoffsylinder, karabinkrok, skade på 

drivstoffledning, løftegassventil, hylster eller lufttett rom, vifte, trykkavlastningsventil (gassballong), vinsj 

(forankrede gassballonger). 

2)  Betydelig lekkasje eller tap av løftegass (f.eks. porøsitet eller løse løftegassventiler). 

  

(1) Hindringer omfatter kjøretøyer. 
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3.3. Kontakt med flysikringstjenester og lufttrafikkstyring 

1)  Kontakt med flysikringstjenester (f.eks. ytelse av feil tjenester, motstridende meldinger eller avvik fra klarering) som 

medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet som er lettere enn luft, eller for personer om bord eller andre 

personer. 

2)  Krenkelse av luftrom. 

3.4. Nødssituasjoner og andre kritiske situasjoner 

1)  Ethvert tilfelle som fører til en nødmelding. 

2)  Brann, eksplosjon, røyk eller giftig damp i luftfartøyet som er lettere enn luft (utover normal drift av brenneren). 

3)  Personer om bord i et luftfartøy som er lettere enn luft, slynges ut av kurven eller gondolen. 

4)  Svikt hos piloten som gjør vedkommende ute av stand til å utføre sine oppgaver. 

5)  Utilsiktet løfting eller sleping av bakkepersonell som resulterer i dødsfall eller personskade. 

3.5. Ytre miljø og meteorologi 

1)  En kollisjon eller nestenkollisjon på bakken eller i luften med et luftfartøy, terrenget eller en hindring(1) som medførte 

eller kunne ha medført fare for luftfartøyet som er lettere enn luft, eller for personer om bord eller andre personer. 

2)  Anslag mot luftfartøyet som er lettere enn luft, med skytevåpen, fyrverkeri, drager, laserlys, kraftige lys, lasere, 

fjernstyrte luftfartøysystemer, modellfly eller lignende. 

3)  Uventede dårlige værforhold som medførte eller kunne ha medført fare for luftfartøyet som er lettere enn luft, eller for 

personer om bord eller andre personer. 

 __________  

  

(1) Hindringer omfatter kjøretøyer. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1039 

av 30. juni 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 med hensyn til prøveflyging(*) 

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 7 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012(2) bør endres for som en del av flygevilkårene å kunne regulere piloters og 

ledende prøveflygingsteknikeres kompetanse og erfaring, avhengig av hvor teknisk komplisert prøveflygingene og 

luftfartøyet er, med sikte på å øke sikkerheten og forbedre harmoniseringen av kravene til kompetanse og erfaring hos 

besetningsmedlemmer på prøveflyginger i Unionen. 

2) Det bør også innføres krav til produksjons- og konstruksjonsorganisasjoner som foretar prøveflyging, og et krav om at 

det skal foreligge en driftshåndbok for prøveflyging som definerer organisasjonens strategi og nødvendige 

framgangsmåter, som et ledd i å fremme sikker gjennomføring av prøveflyginger. Denne håndboken bør inneholde 

strategier og framgangsmåter for sammensetning av besetningen og dens kompetanse, tilstedeværelse av andre personer 

enn besetningsmedlemmer om bord, risikohåndtering og sikkerhetsstyring, og angivelse av instrumenter og utstyr som 

skal medbringes. 

3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003(3) er omarbeidet av klarhetshensyn. Ettersom EASA-skjema 15a, som 

fastsatt i tillegg II til vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, viser til forordning (EF) nr. 2042/2003, bør 

denne henvisningen ajourføres. 

4) Det er nødvendig å gi luftfartsindustrien og medlemsstatene tilstrekkelig tid til å tilpasse seg disse kravene. Det bør 

derfor fastsettes hensiktsmessige overgangsbestemmelser. For visse endringer bør det imidlertid fastsettes en bestemt 

utsatt anvendelsesdato på grunn av endringenes art. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelse avgitt av Byrået i samsvar med artikkel 19 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 216/2008. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Det europeiske flysikkerhetsbyrås komité nedsatt ved 

artikkel 65 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008 —  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 1.7.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 277/2015 av 30. oktober 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 67. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og miljøsertifisering 

av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (EUT L 224 av 

21.8.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler 

og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (EUT L 315 av 28.11.2003, s. 1). 

2021/EØS/17/75 



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/881 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring 

Vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

1.  Medlemsstater som 21. juli 2015 utstedte nasjonale sertifikater for andre besetningsmedlemmer på prøveflyginger enn 

piloter, kan fortsatt gjøre dette i samsvar med nasjonal lovgivning fram til 31. desember 2017. Innehaverne av disse 

sertifikatene kan fortsette å utøve sine rettigheter fram til den datoen. 

2.  Etter 31. desember 2017 kan de som søker om eller innehar en flygetillatelse, fortsette å benytte tjenestene til piloter som 

er engasjert i prøveflyginger i kategori 3 eller 4 nevnt i tillegg XII til vedlegg I til forordning (EU) nr. 748/2012, og til 

prøveflygingsteknikere som utførte prøveflygingsvirksomhet i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning før denne datoen. 

Enhver slik bruk skal begrenses til funksjonsområdet til besetningsmedlemmene på prøveflyginger, som fastsatt før 

31. desember 2017. 

Funksjonsområdet til besetningsmedlemmene på prøveflyginger skal fastsettes av søkeren eller innehaveren av en flygetillatelse 

som benytter eller har planer om å benytte deres tjenester, basert på de aktuelle besetningsmedlemmenes erfaring fra 

prøveflyging og opplæring til flygeprøve, og på relevante registre hos søkeren eller innehaveren av en flygetillatelse. Dette 

funksjonsområdet for et besetningsmedlem på prøveflyginger skal gjøres tilgjengelig for vedkommende myndighet. 

Ethvert tillegg til eller enhver endring av funksjonsområdet fastsatt for disse besetningsmedlemmene som foretas av søkeren 

eller innehaveren av en flygetillatelse som benytter eller har planer om å benytte deres tjenester, skal oppfylle kravene i tillegg 

XII til vedlegg I til forordning (EU) nr. 748/2012. 

3.  Fram til 31. desember 2015 kan vedkommende myndigheter fortsette å utstede sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet, 

EASA-skjema 15a, som fastsatt i tillegg II til vedlegg I til forordning (EU) nr. 748/2012, som var i kraft før 21. juli 2015. 

Sertifikater utstedt før 1. januar 2016 er fortsatt gyldige til de endres, midlertidig oppheves eller tilbakekalles. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 21. juli 2015. 

Imidlertid gjelder følgende: 

a)  Nr. 2 og 3 i vedlegget får anvendelse fra 1. januar 2016; dersom det vises til tillegg XII til vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 748/2012, får bokstav b) anvendelse. 

b)  Nr. 6 i vedlegget får med hensyn til punkt D i tillegg XII anvendelse fra 1. januar 2018, uten at det berører krav som 

allerede følger av vedlegg I (DEL-FCL) til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011(1). 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 av 3. november 2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  I innholdsfortegnelsen skal ny oppføring lyde: 

 «Tillegg XII — Kategorier av prøveflyginger og tilhørende kvalifikasjoner hos besetninger som utfører prøveflyging 85». 

2)  I nr. 21.A.143 bokstav a) skal nytt nr. 13 lyde: 

«13.  dersom det skal foretas prøveflyginger, skal det foreligge en driftshåndbok for prøveflyging som definerer 

organisasjonens strategi og framgangsmåter med hensyn til prøveflyging. Driftshåndboken for prøveflyging skal 

inneholde: 

i)  en beskrivelse av organisasjonens prosesser for prøveflyging, herunder prøveflygingsorganisasjonens deltakelse 

i utstedelsen av flygetillatelser, 

ii)  en bemanningsstrategi, herunder sammensetning, kompetanse, erfaring og flygetidsbegrensninger i samsvar 

med tillegg XII til dette vedlegg I (del 21), når det er relevant, 

iii)  framgangsmåter for transport av andre personer enn besetningsmedlemmer, og for opplæring til flygeprøve, når 

det er relevant, 

iv)  en strategi for risikohåndtering og sikkerhetsstyring og tilknyttede metoder, 

v)  framgangsmåter for å angi hvilke instrumenter og hvilket utstyr som skal medbringes, 

vi)  en liste over de dokumentene som skal utarbeides for prøveflyging.» 

3)  I nr. 21.A.243 skal bokstav a) lyde: 

«a) Konstruksjonsorganisasjonen skal framlegge for Byrået en håndbok som beskriver, direkte eller ved krysshenvisninger, 

organisasjonen, de relevante framgangsmåtene og de produktene eller produktendringene som skal konstrueres. Dersom 

det skal foretas prøveflyginger, skal det foreligge en driftshåndbok for prøveflyging som definerer organisasjonens 

strategi og framgangsmåter med hensyn til prøveflyging. Driftshåndboken for prøveflyging skal inneholde: 

i)  en beskrivelse av organisasjonens prosesser for prøveflyging, herunder prøveflygingsorganisasjonens deltakelse 

i utstedelsen av flygetillatelser, 

ii)  en bemanningsstrategi, herunder sammensetning, kompetanse, erfaring og flygetidsbegrensninger i samsvar 

med tillegg XII til dette vedlegg I (del 21), når det er relevant, 

iii)  framgangsmåter for transport av andre personer enn besetningsmedlemmer, og for opplæring til flygeprøve, når 

det er relevant, 

iv)  en strategi for risikohåndtering og sikkerhetsstyring og tilknyttede metoder, 

v)  framgangsmåter for å angi hvilke instrumenter og hvilket utstyr som skal medbringes, 

vi)  en liste over de dokumentene som skal utarbeides for prøveflyging.» 

4)  I nr. 21A.708 bokstav b) skal nr. 2 lyde: 

«2.  alle vilkår for eller begrensninger som gjelder besetningen som skal fly luftfartøyet, i tillegg til de som er definert i 

tillegg XII til dette vedlegg I (del 21).» 
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5)  Tillegg II skal lyde: 

«Tillegg II  

Sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet – EASA-skjema 15a 

[MEDLEMSSTAT] 

Medlem av 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: . .................................................................................  

Flygetimer for flyskrog (FH) på utstedelsesdatoen(**): . ................................................................................................................  

Underskrift: . .........................................................................  Fullmakt nr.: . .................................................................................  

1. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året vært i et kontrollert miljø i samsvar med punkt M.A.901 i vedlegg I til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014. Luftfartøyet anses som luftdyktig på utstedelsestidspunktet. 

Utstedelsesdato: . ..................................................................  Utløpsdato: . .................................................................................  

Flygetimer for flyskrog (FH) på utstedelsesdatoen(**): . ................................................................................................................  

Underskrift: . ..........................................................................  Fullmakt nr.: . ................................................................................  

Firma: . ..................................................................................  Godkjenningsnr.: . .........................................................................  

2. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året vært i et kontrollert miljø i samsvar med punkt M.A.901 i vedlegg I til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014. Luftfartøyet anses som luftdyktig på utstedelsestidspunktet. 

Utstedelsesdato: . ..................................................................  Utløpsdato: . .................................................................................  

Flygetimer for flyskrog (FH) på utstedelsesdatoen(**): . ................................................................................................................  

Underskrift: . ..........................................................................  Fullmakt nr.: . ................................................................................  

Firma: . ..................................................................................  Godkjenningsnr.: . .........................................................................  

EASA-skjema 15a utgave 4. 

(*)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU 

(**)  Unntatt ballonger og luftskip.» 
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6)  Nytt tillegg XII skal lyde: 

«Tillegg XII 

Kategorier av prøveflyginger og tilhørende kvalifikasjoner hos besetninger som utfører prøveflyging 

A. Generelt 

I dette tillegg fastsettes hvilke kvalifikasjoner som kreves for besetninger som deltar i gjennomføringen av 

prøveflyginger for luftfartøyer som er sertifisert eller skal sertifiseres i samsvar med CS-23, for luftfartøyer med en 

største tillatte startmasse (MTOM) på minst 2 000 kg, CS-25, CS-27, CS-29 eller tilsvarende luftdyktighetskoder. 

B. Definisjoner 

1. Med «prøveflygingstekniker» menes enhver tekniker som deltar i forbindelse med prøveflygingsoperasjoner 

enten på bakken eller under flyging. 

2. Med «ledende prøveflygingstekniker» menes en prøveflygingstekniker som er tildelt oppgaver i et luftfartøy med 

sikte på å foreta prøveflyginger eller bistå piloten med å betjene luftfartøyet og dets systemer under 

prøveflygingsvirksomhet. 

3. Med «prøveflyginger» menes: 

3.1.  flyginger i utviklingsfasen av en ny konstruksjon (luftfartøy, framdriftssystemer, deler og utstyr), 

3.2.  flyginger med sikte på å dokumentere samsvar med sertifiseringsgrunnlaget eller samsvar med 

typekonstruksjonen, 

3.3.  flyginger med sikte på forsøk med nye konstruksjonsprinsipper som krever ukonvensjonelle manøvrer eller 

profiler der det kan forekomme flyging utenfor det begrensningsområdet som er godkjent for luftfartøyet, 

3.4.  flyginger i forbindelse med opplæring til flygeprøve. 

C. Kategorier av prøveflyginger 

1. Generelt 

Beskrivelsene nedenfor gjelder flyginger foretatt av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner i henhold til 

vedlegg I (del 21). 

2. Virkeområde 

Dersom mer enn ett luftfartøy deltar ved en prøveflyging, skal hvert enkelt luftfartøy vurderes i henhold til dette 

tillegg for å bestemme om det er en prøveflyging, og eventuelt dens kategori. 

Flygingene nevnt i nr. 6.B.3 er de eneste flygingene som omfattes av dette tillegg. 

3. Kategorier av prøveflyginger 

Prøveflyginger omfatter følgende fire grupper: 

3.1.  Kategori en (1) 

a)  første flyging(er) med en ny type luftfartøy eller et luftfartøy hvis flyge- eller manøvreringsegenskaper kan 

være modifisert i betydelig grad, 

b)  flyginger der det underveis kan påregnes at det vil opptre flygeegenskaper som er betydelig annerledes enn 

de som allerede er kjent, 

c)  flyginger for å undersøke nye eller uvanlige konstruksjonsmessige egenskaper eller metoder, 

d)  flyginger for å bestemme eller utvide det flyoperative begrensningsområdet, 
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e)  flyginger for å bestemme den foreskrevne ytelsen, flygeegenskapene og manøvreringsdyktigheten når man 

nærmer seg grensene for det flyoperative begrensningsområdet, 

f)  opplæring til flygeprøve ved prøveflyging i kategori 1. 

3.2.  Kategori to (2) 

a)  flyginger som ikke er klassifisert som kategori 1, med et luftfartøy hvis type ennå ikke er sertifisert, 

b)  flyginger som ikke er klassifisert som kategori 1, med et luftfartøy av en type som allerede er sertifisert, etter 

utførelse av en endring som ennå ikke er godkjent, og som: 

i)  krever vurdering av luftfartøyets generelle atferd, eller 

ii)  krever vurdering av grunnleggende prosedyrer for besetningen når et nytt eller modifisert system er i 

drift eller kreves, eller 

iii)  kreves for å fly med hensikt utenfor begrensningene til det gjeldende godkjente operasjonelle 

begrensningsområdet, men innenfor det undersøkte flyoperative begrensningsområdet, 

c)  opplæring til flygeprøve ved prøveflyging i kategori 2. 

3.3.  Kategori tre (3) 

Flyginger som utføres med sikte på utstedelse av samsvarserklæring for et nybygd luftfartøy, og som ikke krever 

at det flys utenfor begrensningene i typesertifikatet eller luftfartøyets flygehåndbok. 

3.4.  Kategori fire (4) 

Flyginger som ikke er klassifisert som kategori 1 eller 2, med et luftfartøy av en type som allerede er sertifisert, 

dersom det er utført en konstruksjonsendring som ennå ikke er godkjent. 

D. Kompetanse og erfaring hos piloter og ledende prøveflygingsteknikere 

1. Generelt 

Piloter og ledende prøveflygingsteknikere skal ha den kompetanse og erfaring som er angitt i tabellen 

nedenfor. 

 Kategorier av prøveflyginger 

Luftfartøy 1 2 3 4 

Kortdistansefly eller luftfartøy som definert i 

CS-23 med en konstruksjons-stuphastighet (Md) 

på over 0,6 eller et høyeste nivå på over 7 260 m 

(25 000 fot), luftfartøyer som definert i CS-25, 

CS-27, CS-29 eller tilsvarende luftdyktighets-

koder 

Kompetansenivå 

1 

Kompetansenivå 

2 

Kompetansenivå 

3 

Kompetansenivå 

4 

Andre luftfartøyer som definert i CS-23 med 

MTOM på minst 2 000 kg 

Kompetansenivå 

2 

Kompetansenivå 

2 

Kompetansenivå 

3 

Kompetansenivå 

4 

1.1.  Kompetansenivå 1 

1.1.1.  Piloter skal oppfylle kravene i vedlegg I (DEL-FCL) til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 av 

3. november 2011(1). 

1.1.2.  Ledende prøveflygingsteknikere skal: 

a)  med positivt resultat ha fullført opplæringskurs på kompetansenivå 1, og 

b)  ha minst 100 timers flygetid, medregnet opplæring til flygeprøve. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 av 3. november 2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1). 
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1.2.  Kompetansenivå 2 

1.2.1.  Piloter skal oppfylle kravene i vedlegg I (DEL-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011. 

1.2.2.  Den ledende prøveflygingsteknikeren skal: 

a)  med positivt resultat ha fullført opplæringskurs på kompetansenivå 1 eller 2, og 

b)  ha minst 50 timers flygetid, medregnet opplæring til flygeprøve. 

Opplæringskurset for kompetansenivå 1 eller 2 for ledende prøveflygingstekniker skal minst omfatte følgende 

emner: 

i)  ytelse, 

ii)  stabilitet og kontroll-/manøvreringsdyktighet, 

iii)  systemer, 

iv)  prøveledelse, 

v)  risikohåndtering/sikkerhetsstyring. 

1.3.  Kompetansenivå 3 

1.3.1.  Piloten(e) skal inneha et gyldig sertifikat for den kategorien luftfartøy som skal prøves, utstedt i samsvar med 

DEL-FCL, og skal minst inneha CPL (sertifikat for kommersiell flyging). I tillegg skal fartøysjefen: 

a)  inneha flygeprøverettighet, eller 

b)  ha minst 1 000 timers flygetid som fartøysjef på luftfartøy med lignende kompleksitet og egenskaper, og 

c)  ha deltatt, for hver klasse eller type luftfartøy, på alle flyginger som inngår i programmet som fører fram til 

utstedelse av individuelt luftdyktighetsbevis for minst fem luftfartøyer. 

1.3.2.  Ledende prøveflygingsteknikere skal: 

a)  oppfylle kravene til kompetansenivå 1 eller 2, eller 

b)  ha skaffet seg tilstrekkelig lang flygetid som er relevant for oppgaven, og 

c)  ha deltatt på alle flyginger som inngår i programmet som fører fram til utstedelse av individuelt 

luftdyktighetsbevis for minst fem luftfartøyer. 

1.4.  Kompetansenivå 4 

1.4.1.  Piloten(e) skal inneha et gyldig sertifikat for den kategorien luftfartøy som skal prøves, utstedt i samsvar med 

DEL-FCL, og skal minst inneha CPL. Fartøysjefen skal inneha flygeprøverettighet eller ha minst 1 000 timers 

flygetid som fartøysjef på luftfartøy med lignende kompleksitet og egenskaper. 

1.4.2.  Den kompetanse og erfaring som kreves for ledende prøveflygingsteknikere, er definert i driftshåndboken for 

prøveflyging. 

2. Ledende prøveflygingsteknikere 

Ledende prøveflygingsteknikere skal få en tillatelse fra organisasjonen som de arbeider for, med beskrivelse av 

omfanget av deres oppgaver i organisasjonen. Tillatelsen skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  navn, 

b)  fødselsdato, 
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c)  erfaring og opplæring, 

d)  stilling i organisasjonen, 

e)  tillatelsens omfang, 

f)  dato for første utstedelse av tillatelsen, 

g)  tillatelsens utløpsdato, dersom det er relevant, og 

h)  tillatelsens identifikasjonsnummer. 

Ledende prøveflygingsteknikere skal bare utpekes til en bestemt flyging dersom de er fysisk og psykisk 

skikket til å utføre sine oppgaver og oppfylle sine forpliktelser på en sikker måte. 

Organisasjonen skal gjøre alle relevante registre i forbindelse med tillatelser tilgjengelige for innehaverne av 

tillatelsene. 

E. Kompetanse og erfaring hos andre prøveflygingsteknikere 

Andre prøveflygingsteknikere om bord på luftfartøyet skal ha erfaring og opplæring på et nivå som står i forhold til de 

oppgavene de er tildelt som besetningsmedlemmer, og i samsvar med driftshåndboken for prøveflyging, når det er 

relevant. 

Organisasjonen skal gjøre alle relevante registre i forbindelse med sin flygevirksomhet tilgjengelig for aktuelle 

prøveflygingsteknikere.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1536 

av 16. september 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 1321/2014 når det gjelder tilpasning av regler for kontinuerlig 

luftdyktighet til forordning (EF) nr. 216/2008, kritiske vedlikeholdsoppgaver og overvåking av 

luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet(*) 

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 8 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014(2) fastsettes nærmere regler for kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer 

og luftfartsprodukter, -deler og -utstyr. 

2) I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 fastsettes krav til kontinuerlig luftdyktighet for drift av luftfartøyer, 

herunder krav til organisasjoner med ansvar for sikring av kontinuerlig luftdyktighet for motordrevne, teknisk 

kompliserte luftfartøyer og luftfartøyer i kommersiell drift. Forordning (EU) nr. 1321/2014 bør ajourføres for å sikre at 

disse kravene gjennomføres. 

3) Det er nødvendig å fastsette vilkårene for at luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008(3), kan benytte luftfartøyer som er registrert i en tredjestat, for å sikre at de relevante 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008 oppfylles. 

4) Det er nødvendig å sikre ensartet anvendelse av kravene i programmet for overvåking av luftfartøyers kontinuerlige 

luftdyktighet innenfor Unionen. For dette formål bør bestemmelsene i vedlegg I til forordning (EU) nr. 1321/2014 om 

vedkommende myndigheters gjennomføring av et program for overvåking av luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet 

endres. 

5) Det er nødvendig å redusere risikoene forbundet med utføringen av vedlikehold, særlig å sikre at berørte personer og 

organisasjoner treffer nødvendige tiltak for å oppdage feil som er gjort i forbindelse med utføringen av vedlikehold som 

kan påvirke flysikkerheten. Kravene til utføring av vedlikehold fastsatt i vedlegg I og II til forordning (EU) 

nr. 1321/2014 bør derfor endres.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 241 av 17.9.2015, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 278/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 68. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter,  

-deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgavene (EUT L 362 av 17.12.2014, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

(omarbeiding) (EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3). 

2021/EØS/17/76 
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6) Forordning (EU) nr. 1321/2014 bør derfor endres. 

7) Luftfartsindustrien og medlemsstatenes myndigheter må få tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de endrede rammereglene. 

Anvendelsesdatoen bør derfor forskyves for denne forordning i sin helhet. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå avgitt i samsvar 

med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1321/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

 Ved denne forordning fastsettes felles tekniske krav og administrative framgangsmåter for å sikre 

a)  kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer, herunder alle komponenter beregnet på installasjon i luftfartøyer som er 

i)  registrert i en medlemsstat, med mindre det regelverksbaserte sikkerhetstilsynet med disse er overført til en 

tredjestat, og de ikke brukes av en EU-operatør, eller 

ii)  registrert i en tredjestat og brukes av en EU-operatør, dersom det regelverksbaserte sikkerhetstilsynet med disse er 

overført til en medlemsstat, 

b)  oppfyllelse av de grunnleggende kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 til kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer 

som er registrert i en tredjestat og for komponenter beregnet på installasjon i slike luftfartøyer, hvis regelverksbaserte 

sikkerhetstilsyn ikke er overført til en medlemsstat når de leies uten besetning av et luftfartsselskap som har fått lisens i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift av 

lufttrafikk i Fellesskapet (EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3).» 

2)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav g) skal lyde: 

«g) «kommersiell lufttransport» luftfartøyoperasjon med sikte på transport av passasjerer, last eller post mot 

godtgjøring eller en annen form for vederlag,» 

b)  Nye bokstaver skal lyde: 

«n) «kritisk vedlikeholdsoppgave» en vedlikeholdsoppgave som omfatter montering av eller ethvert inngrep i et 

system eller en del av et luftfartøy, en motor eller propell som, dersom en feil oppstår under utføringen, direkte 

kan sette flysikkerheten i fare, 

o) «kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner» luftfartsoperasjoner som omfattes av kravene i del ORO kapittel 

SPO i vedlegg III til kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(*),  
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p) «begrensede operasjoner» luftfartsoperasjoner som utøves med andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk 

kompliserte luftfartøyer for 

i)  kostnadsdelte flyginger av privatpersoner, på det vilkår at den direkte kostnaden deles av alle om bord på 

luftfartøyet, herunder flygeren, og der antall personer som deler den direkte kostnaden, er begrenset til seks, 

ii)  konkurranseflyginger eller oppvisningsflyginger, på det vilkår at godtgjøring eller vederlag som ytes til slike 

flyginger, er begrenset til dekning av direkte kostnader og et forholdsmessig bidrag til årlige kostnader, samt 

premier til en høyeste verdi som angis av vedkommende myndighet, 

iii)  introduksjonsflyginger, fallskjermhopping, sleping av seilfly eller akroflyging utført enten av en utdannings-

organisasjon som har sitt hovedforetak i en medlemsstat og er godkjent i samsvar med kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1178/2011(**), eller av en organisasjon som er opprettet med sikte på å fremme luftsport eller 

fritidsflyging, på det vilkår at organisasjonen flyr luftfartøyet på grunnlag av eierskap eller leie av luftfartøy uten 

besetning, at flygingen ikke gir overskudd som fordeles utenfor organisasjonen, og at når personer som ikke er 

medlem i organisasjonen deltar, utgjør slike flyginger bare en marginal virksomhet i organisasjonen; 

 i denne forordning anses «begrensede operasjoner» verken som kommersiell lufttransport eller kommersielle 

spesialiserte luftfartsoperasjoner, 

q) «introduksjonsflyging» «introduksjonsflyging» som definert i artikkel 2 nr. 9 i forordning (EU) nr. 965/2012, 

r) «konkurranseflyging» «konkurranseflyging» som definert i artikkel 2 nr. 10 i forordning (EU) nr. 965/2012, 

s) «oppvisningsflyging» «oppvisningsflyging» som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning (EU) nr. 965/2012. 

  

(*) 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). 

(**) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 av 3. november 2011 om fastsettelse av tekniske krav og 

administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1).» 

3)  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1, 2 og 3 skal lyde: 

«1.  Den kontinuerlige luftdyktigheten for luftfartøyer omhandlet i artikkel 1 bokstav a) og komponenter beregnet på 

installasjon i slike luftfartøyer skal sikres i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I. 

2. Organisasjoner og personell som deltar i sikringen av den kontinuerlige luftdyktigheten for luftfartøyer omhandlet 

i artikkel 1 bokstav a) og komponenter beregnet på installasjon i slike luftfartøyer, herunder vedlikehold, skal oppfylle 

bestemmelsene i vedlegg I, og om nødvendig også bestemmelsene i artikkel 4 og 5. 

3. Som unntak fra nr. 1 skal den kontinuerlige luftdyktigheten for luftfartøyer omhandlet i artikkel 1 bokstav a) som 

flyr med flygetillatelse, sikres på grunnlag av de særlige tiltakene for å sikre kontinuerlig luftdyktighet som er angitt i 

flygetillatelsen utstedt i samsvar med vedlegg I (del 21) til kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012». 

b)  Nytt nr. 5 skal lyde: 

«5.  Den kontinuerlige luftdyktigheten for luftfartøyer omhandlet i artikkel 1 bokstav b) og komponenter beregnet på 

installasjon i slike luftfartøyer skal sikres i samsvar med bestemmelsene i vedlegg Va.» 

4)  I artikkel 4 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Godkjenning av vedlikeholdsorganisasjoner skal gis i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I kapittel F eller 

vedlegg II.»  
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5)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal ny bokstav c) lyde: 

«c) for luftfartøyer registrert i en tredjestat og som leies uten besetning av luftfartsselskaper som har fått lisens i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, fram til 25. august 2017: kravene i vedlegg Va.» 

b)  Nytt nummer 2a skal lyde: 

«2a.  Som unntak fra nr. 1 får kravene til luftfartøyer som brukes i kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner og 

kommersiell lufttransport, unntatt de som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1008/2008, fastsatt i forordning (EU) nr. 965/2012, endret ved forordning (EU) nr. 379/2014(*), anvendelse fra 

21. april 2017. 

 I mellomtiden gjelder følgende: 

— Bestemmelsene i M.A.201 bokstav f) i vedlegg I får anvendelse på motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer 

som brukes av operatører som på anmodning fra en medlemsstat skal inneha et sertifikat for kommersiell drift, 

unntatt luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, og på kommersielle 

godkjente utdanningsorganisasjoner (ATO-er). 

— Bestemmelsene i M.A.201 bokstav h) i vedlegg I får anvendelse på andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk 

kompliserte luftfartøyer som brukes av operatører som på anmodning fra en medlemsstat skal inneha et sertifikat 

for kommersiell drift, unntatt luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, 

og på kommersielle godkjente utdanningsorganisasjoner (ATO-er). 

— Bestemmelsene i M.A.306 bokstav a) i vedlegg I får anvendelse på luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper 

som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, og på luftfartøyer som brukes av operatører som 

på anmodning fra en medlemsstat skal inneha et sertifikat for kommersiell drift. 

— Bestemmelsene i M.A.801 bokstav c) i vedlegg I får anvendelse på ELA1-luftfartøyer som ikke brukes av 

luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, og som ikke brukes av 

kommersielle godkjente utdanningsorganisasjoner (ATO-er). 

— Bestemmelsene i M.A.803 bokstav b) i vedlegg I får anvendelse på motordrevne, teknisk ukompliserte luftfartøyer 

med en største tillatte startmasse på høyst 2730 kg, seilfly, motordrevne seilfly eller ballonger som ikke brukes av 

luftfartsselskaper som har fått i lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, av operatører som på 

anmodning fra en medlemsstat skal inneha et sertifikat for kommersiell drift, eller av kommersielle godkjente 

utdanningsorganisasjoner (ATO-er). 

— Bestemmelsene i M.A.901 bokstav g) i vedlegg I får anvendelse på ELA1-luftfartøyer som ikke brukes av 

luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, av operatører som på 

anmodning fra en medlemsstat skal inneha et sertifikat for kommersiell drift, eller av kommersielle godkjente 

utdanningsorganisasjoner (ATO-er). 

_____________ 

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 379/2014 av 7. april 2014 om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 om 

fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsoperasjoner i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 123 av 24.4.2014, s. 1).» 

6)  Vedlegg I (del M) endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

7)  Vedlegg II (del 145) endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

8)  Vedlegg III (del 66) endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

9)  Teksten i vedlegg IV til denne forordning tilføyes som vedlegg Va (del T). 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 25. august 2016. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  



Nr. 17/894 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

VEDLEGG I 

I vedlegg I (del M) til forordning (EU) nr. 1321/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  I innholdsfortegnelsen gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften til M.A.306 erstattes med «M.A.306 Luftfartøyets system for tekniske logger» 

b)  Tillegg I erstattes med «Tillegg I — Kontrakt om sikring av kontinuerlig luftdyktighet» 

2)  I M.1 skal nr. 4 lyde: 

«4.  For godkjenning av vedlikeholdsprogrammer: 

i)  myndigheten utpekt av registreringsmedlemsstaten, eller 

ii)  dersom det er avtalt med registreringsmedlemsstaten før godkjenningen av vedlikeholdsprogrammet, 

a)  myndigheten utpekt av medlemsstaten der operatøren har sitt hovedforetak, er etablert eller bosatt, eller 

b)  myndigheten med ansvar for tilsynet med den organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som 

sikrer luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet, eller som eieren har inngått en begrenset kontrakt med i 

samsvar med M.A.201 bokstav i) nr. 3.» 

3)  I M.A.201 skal bokstav d)–j) lyde: 

«d) Fartøysjefen, eller operatøren når det gjelder luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1008/2008, skal ha ansvaret for en tilfredsstillende gjennomføring av inspeksjonen før avgang. Denne 

inspeksjonen skal utføres av flygeren eller en annen kvalifisert person, men behøver ikke å utføres av en godkjent 

vedlikeholdsorganisasjon eller av personell med sertifiseringsansvar i henhold til del 66. 

e)  Når det gjelder luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1008/2008, er operatøren ansvarlig for den kontinuerlige luftdyktigheten til luftfartøyet den har i drift, og skal 

1)  sikre at ingen flyginger finner sted med mindre vilkårene i bokstav a) er oppfylt, 

2)  godkjennes som en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet (CAMO) i henhold til M.A. kapittel G, 

som en del av sitt godkjenningssertifikat for luftfartsselskap for luftfartøyet den har i drift, og 

3)  godkjennes i samsvar med del 145 eller inngå en kontrakt i samsvar med M.A.708 bokstav c) med en slik 

organisasjon. 

f)  For motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer som brukes i kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner eller 

annen kommersiell lufttransport enn den som utføres av luftfartsselskapene som har fått lisens i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1008/2008, eller kommersielle ATO-er, skal operatøren sikre at 

1)  ingen flyginger finner sted med mindre vilkårene i bokstav a) er oppfylt, 

2)  oppgavene knyttet til kontinuerlig luftdyktighet utføres av en godkjent CAMO. Dersom operatøren selv ikke er en 

godkjent CAMO, skal operatøren inngå en skriftlig kontrakt i samsvar med tillegg I med en slik organisasjon, og 

3)  CAMO-en omhandlet i nr. 2 være godkjent i samsvar med del 145 for vedlikehold av luftfartøyet og komponenter 

beregnet på installasjon i det, eller det er inngått en kontrakt i samsvar med M.A.708 bokstav c) med slike 

organisasjoner.  
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g)  For motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer som ikke omfattes av bokstav e) eller f), skal eieren sikre at 

1)  ingen flyginger finner sted med mindre vilkårene i bokstav a) er oppfylt, 

2)  oppgavene knyttet til kontinuerlig luftdyktighet utføres av en godkjent CAMO. Dersom eieren selv ikke er en 

godkjent CAMO, skal eieren inngå en skriftlig kontrakt i samsvar med tillegg I med en slik organisasjon, og 

3)  CAMO-en omhandlet i nr. 2 være godkjent i samsvar med del 145 for vedlikehold av luftfartøyet og komponenter 

beregnet på installasjon i det, eller det er inngått en kontrakt i samsvar med M.A.708 bokstav c) med slike 

organisasjoner. 

h)  For andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer som brukes i kommersielle spesialiserte 

luftfartsoperasjoner eller annen kommersiell lufttransport enn den som utføres av luftfartsselskapene som har fått 

lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, eller kommersielle ATO-er, skal operatøren sikre at 

1)  ingen flyginger finner sted med mindre vilkårene i bokstav a) er oppfylt, 

2)  oppgavene knyttet til kontinuerlig luftdyktighet utføres av en godkjent CAMO. Dersom operatøren selv ikke er en 

godkjent CAMO, skal operatøren inngå en skriftlig kontrakt i samsvar med tillegg I med en slik organisasjon, og 

3)  CAMO-en omhandlet i nr. 2 være godkjent i samsvar med del M kapittel F eller del 145 for vedlikehold av 

luftfartøyet og komponenter beregnet på installasjon i det, eller det er inngått en kontrakt i samsvar med M.A.708 

bokstav c) med slike organisasjoner. 

i)  For andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer som ikke omfattes av bokstav e) eller h), eller 

som brukes til «begrensede operasjoner», er eieren ansvarlig for å sikre at ingen flyginger finner sted med mindre 

vilkårene i bokstav a) er oppfylt. For dette formål skal eieren 

1)  sette ut oppgavene i forbindelse med kontinuerlig luftdyktighet til en godkjent CAMO gjennom en skriftlig 

kontrakt i samsvar med tillegg I, som overfører ansvaret for gjennomføringen av disse oppgavene til CAMO-en 

som det er inngått kontrakt med, eller 

2)  sikre luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet på eget ansvar, uten å inngå kontrakt med en godkjent CAMO, eller 

3)  sikre luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet på eget ansvar og inngå en begrenset kontrakt for utarbeiding av 

vedlikeholdsprogrammet og godkjenningen av dette i samsvar med M.A.302 med 

— en godkjent CAMO eller, 

— for et ELA2-luftfartøy, en vedlikeholdsorganisasjon godkjent i samsvar med del 145 eller M.A. kapittel F. 

 Denne begrensede kontrakten overfører ansvaret for utarbeidingen og, unntatt i tilfeller der eieren utsteder en 

erklæring i samsvar med M.A.302 bokstav h), for godkjenningen av vedlikeholdsprogrammet til den organisasjonen 

som det er inngått kontrakt med. 

j)  Eieren/operatøren skal sikre at enhver person med fullmakt fra vedkommende myndighet gis tilgang til alle dens 

lokaler, luftfartøyer eller dokumenter i tilknytning til dens virksomhet, herunder eventuell virksomhet som er satt ut til 

underleverandør, for å kontrollere samsvar med denne delen.» 

4)  I M.A.301 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  utbedringen i samsvar med dataene 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 tas hensyn til minsteutstyrslisten (MEL) og eventuelt 

listen over konfigurasjonsavvik,»  
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b)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  analyse av effektiviteten til vedlikeholdsprogrammet godkjent i henhold til M.A.302 for alle motordrevne, 

teknisk kompliserte luftfartøyer eller luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1008/2008,» 

c)  Nr. 7 skal lyde: 

«7.  fastsettelse av en politikk for innarbeiding av ikke-obligatoriske endringer og/eller inspeksjoner for alle 

motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer eller luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper som har fått 

lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008,» 

5)  I M.A.302 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav c) skal lyde: 

«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), eller dersom det er inngått en 

begrenset kontrakt mellom eieren og denne organisasjonen i samsvar med M.A.201 bokstav i) nr. 3, kan 

luftfartøyets vedlikeholdsprogram og endringene av dette godkjennes etter en framgangsmåte for indirekte 

godkjenning. 

i)  I så fall fastsettes framgangsmåten 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 framgangsmåten 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), som overfører ansvaret for godkjenning av luftfartøyets 

vedlikeholdsprogram til vedkommende myndighet med ansvar for organisasjonen for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet.» 

b)  Bokstav f) skal lyde: 

«f) For motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer skal luftfartøyets vedlikeholdsprogram inneholde et 

pålitelighetsprogram dersom vedlikeholdsprogrammet er basert på planer fra en styringsgruppe for vedlikehold 

eller på tilstandsovervåking. 

6)  I M.A.305 bokstav b) skal nr. 2 lyde: 

«2.  operatørens tekniske logg dersom det kreves i M.A.306.» 

7)  I M.A.306 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«M.A.306 Luftfartøyets system for tekniske logger» 

b)  Bokstav a) skal lyde: 

«a) Når det gjelder kommersiell lufttransport, kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner og kommersiell ATO-

drift, skal operatøren i tillegg til å oppfylle kravene i M.A.305 bruke et system for tekniske logger som 

inneholder følgende opplysninger for hvert luftfartøy: 

1. Opplysninger om hver flyging som er nødvendige for å sikre kontinuerlig flysikkerhet.  
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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. 

5. Alle nødvendige veiledende anvisninger om støtteordninger for vedlikehold.» 

8)  M.A.402 skal lyde: 

«M.A.402 Utføring av vedlikehold 

 Bortsett fra vedlikehold som utføres av en vedlikeholdsorganisasjon som er godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145), 

skal enhver person eller organisasjon som utfører vedlikehold, 

a)  være kvalifisert for de oppgavene som utføres, slik denne delen krever, 

b)  sikre at området der vedlikehold utføres, er godt organisert og rent med hensyn til smuss og forurensning, 

c)  bruke de metodene, teknikkene, standardene og anvisningene som er angitt i vedlikeholdsdataene i henhold til 

M.A.401, 

d)  bruke det verktøyet, utstyret og materiellet som er angitt i vedlikeholdsdataene i henhold til M.A.401; når det er 

nødvendig, skal verktøy og utstyr kontrolleres og kalibreres etter en offisielt anerkjent standard, 

e)  sikre at vedlikehold utføres innenfor rammen av eventuelle miljøbegrensninger angitt i vedlikeholdsdataene i henhold 

til M.A.401, 

f)  sikre at det brukes egnede anlegg ved ugunstig vær eller langvarig vedlikehold, 

g)  sikre at risikoen for flere feil i forbindelse med vedlikehold og at risikoen for at feil gjentas ved identiske 

vedlikeholdsoppgaver minimeres, 

h)  sikre at en metode for feilsøking gjennomføres etter at en kritisk vedlikeholdsoppgave er utført, og 

i)  utføre en generell kontroll etter at vedlikeholdet er fullført 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.» 

9)  I M.A.403 skal bokstav b) og c) lyde: 

«b) Bare godkjent personell med sertifiseringsansvar i samsvar med M.A.801 bokstav b) nr. 1 eller 2, M.A.801 bokstav 

c) eller d) eller vedlegg II (del 145) kan ved hjelp av vedlikeholdsdataene 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 og hvilke 

utbedringstiltak som skal treffes før videre flyging, og hvilke utbedringer som kan utsettes. Dette får imidlertid ikke 

anvendelse når minsteutstyrslisten brukes av flygeren eller av det godkjente personellet med sertifiseringsansvar. 

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 eller minsteutstyrslisten.»  
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10)  I M.A.502 skal bokstav d) lyde: 

«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 brukes av andre luftfartsselskaper enn luftfartsselskaper som har fått 

lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, og 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 av 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.» 

11)  I M.A.504 skal bokstav b) lyde: 

«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 andre luftfartøyer 

som ikke brukes av et luftfartsselskap som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, og andre 

luftfartøyer enn motordrevne, tekniske kompliserte 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, 

motoren eller komponenten.» 

12)  M.A.601 skal lyde: 

«M.A.601 Virkeområde 

 I dette kapittel fastsettes kravene som en organisasjon skal oppfylle for å være berettiget til utstedelse eller forlengelse av 

en godkjenning for vedlikehold av andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer og komponenter 

beregnet på å installeres i slike luftfartøyer som ikke brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1008/2008.» 

13)  I M.A.606 gjøres følgende endringer: 

 Bokstav g) skal lyde: 

«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 

artikkel 5 i forordning (EU) nr. 1321/2014.» 

14)  I M.A.703 skal bokstav b) lyde: 

«b) Uten hensyn til bokstav a) skal godkjenningen for luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1008/2008, inngå i operatørens sertifikat utstedt av vedkommende myndighet for det luftfartøyet operatøren 

har i drift.» 

15)  I M.A.704 bokstav a) skal nr. 9 lyde: 

«9.  listen over godkjente vedlikeholdsprogrammer for luftfartøyer eller, for luftfartøyer som ikke brukes av 

luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, listen over «generelle» og 

«grunnleggende» vedlikeholdsprogrammer.» 

16)  I M.A.706 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav b) skal lyde: 

«b) For luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, skal den ansvarlige 

lederen omhandlet i bokstav a) være den personen som også har overordnet myndighet til å sikre at operatørens 

virksomhet kan finansieres og utføres i henhold til den standarden som kreves for utstedelse av et godkjennings-

sertifikat for luftfartsselskap.»  
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b)  Bokstav d) skal lyde: 

«d) For luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, skal den ansvarlige 

lederen oppnevne en bestemt stillingsinnehaver. Denne personen skal være ansvarlig for ledelse og overvåking 

av virksomhet knyttet til kontinuerlig luftdyktighet i henhold til bokstav c).» 

c)  Bokstav k) skal lyde: 

«k) For motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer og luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper som har fått 

lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, skal organisasjonen fastslå og kontrollere kompetansen til 

personellet som deltar i sikring av kontinuerlig luftdyktighet, inspeksjon av luftdyktighet og/eller kvalitets-

revisjoner etter en framgangsmåte og en standard som er godkjent av vedkommende myndighet.» 

17)  I M.A.707 gjøres følgende endringer: 

 Bokstav a) skal lyde: 

«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 luftdyktighet som 

skal utstede sertifikater for inspeksjon av luftdyktighet eller anbefalinger omhandlet i kapittel I avsnitt A, og 

eventuelt til å utstede en flygetillatelse i samsvar med M.A.711 bokstav c): 

1. For luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1008/2008, og 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 og 

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 b) erstattes med fem års erfaring 

innen kontinuerlig luftdyktighet i tillegg til det som allerede kreves i henhold til M.A.707 bokstav a) nr. 1 a). 

2. For luftfartøyer som ikke brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1008/2008, 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 og 

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 b) erstattes med fire års erfaring 

innen kontinuerlig luftdyktighet i tillegg til det som allerede kreves i henhold til M.A.707 bokstav a) nr. 2 

a).» 

18)  I M.A.708 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav b) skal nr. 2 lyde: 

«2.  framlegge luftfartøyets vedlikeholdsprogram og endringer av dette for vedkommende myndighet for 

godkjenning, med mindre det omfattes av en framgangsmåte for indirekte godkjenning i henhold til M.A.302 

bokstav c), og for luftfartøyer som ikke brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1008/2008, gi en kopi av programmet til eieren eller den ansvarlige operatøren i samsvar med 

M.A.201.»  
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b)  Bokstav c) skal lyde: 

«c) Når organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet i forbindelse med motordrevne, teknisk kompliserte 

luftfartøyer eller luftfartøyer som benyttes til kommersiell lufttransport, eller luftfartøyer som benyttes til 

kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner eller kommersiell ATO-drift, ikke er behørig godkjent i henhold 

til del 145 eller del M.A. kapittel F, skal organisasjonen i samråd med operatøren inngå en skriftlig 

vedlikeholdskontrakt med en organisasjon som er godkjent i henhold til del 145 eller del M.A. kapittel F, 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 eller del M.A. kapittel F, og der støtten for kvalitetsfunksjonene i M.A.712 bokstav b) defineres.» 

c)  Ny bokstav d) skal lyde: 

«d) Uten at bokstav c) berøres, kan kontrakten ha form av individuelle arbeidsordrer adressert til en vedlikeholds-

organisasjon som er godkjent i henhold til del 145 eller del M.A. kapittel F, dersom det gjelder 

1. et luftfartøy som trenger linjevedlikehold som ikke er planlagt, 

2. komponentvedlikehold, herunder motorvedlikehold.» 

19)  I M.A.709 skal bokstav b) lyde: 

«b) For luftfartøyer som ikke brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1008/2008, 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 rettighetene omhandlet i M.A.711 

utøves.» 

20)  I M.A.711 bokstav a) skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1.  sikre kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer, unntatt dem som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, som angitt på godkjenningssertifikatet, 

2. sikre kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer, unntatt dem som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, når dette er angitt både på dens godkjenningssertifikat og på dens 

godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC).» 

21)  I M.A.712 skal bokstav e) og f) lyde: 

«e) Når det gjelder luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, skal 

kvalitetssystemet i henhold til M.A. kapittel G være en integrert del av operatørens kvalitetssystem. 

f)  For en liten organisasjon som ikke sikrer kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper 

som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, 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 sette ut oppgaver 

for sikring av kontinuerlig luftdyktighet til andre parter.» 

22)  I M.A.801 skal bokstav c) og d) lyde: 

«c) Som unntak fra M.A.801 bokstav b) nr. 2 for ELA1-luftfartøyer som ikke brukes i kommersiell lufttransport, i 

kommersielle spesialiserte luftfartsoperasjoner eller i kommersiell ATO-drift, kan kompliserte vedlikeholdsoppgaver 

på luftfartøyer oppført i tillegg VII utføres av personell med sertifiseringsansvar som omhandlet i M.A.801 bokstav 

b) nr. 2.  
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d)  Som unntak fra M.A.801 bokstav b) kan eieren 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, bemyndige enhver person med minst 

tre års relevant vedlikeholdserfaring og relevante kvalifikasjoner til å utføre vedlikehold i samsvar med standardene 

fastsatt i kapittel D i dette vedlegg, og til å 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 blir kontrollert på nytt og frigitt av en behørig 

godkjent person som omhandlet i M.A.801 bokstav b) eller en organisasjon godkjent i samsvar med avsnitt A 

kapittel F i dette vedlegg (del M) eller med vedlegg II (del 145), og 

3. innen sju dager etter utstedelse av slik sertifiseringsfullmakt underrette organisasjonen med ansvar for sikring av 

kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyet når denne har kontrakt for oppgaven i samsvar med M.A.201 bokstav 

i), eller vedkommende myndighet i fravær av en slik kontrakt.» 

23)  I M.A.803 skal bokstav b) lyde: 

«b) For et motordrevet, teknisk ukomplisert luftfartøy med en største tillatte startmasse på høyst 2 730 kg, et seilfly, et 

motordrevet seilfly eller en ballong som ikke brukes i kommersiell lufttransport, i kommersielle spesialiserte 

luftfartsoperasjoner eller i kommersiell ATO-drift, kan pilot-eieren utstede et sertifikat for frigivelse for bruk etter 

begrenset vedlikehold ved pilot-eier som beskrevet i tillegg VIII.» 

24)  I M.A.901 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav c), d) og e) skal lyde: 

«c) For alle luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1008/2008, 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 et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet i samsvar med M.A.710, og 

2. to ganger forlenge gyldigheten av sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet som den har utstedt, hver gang 

for et tidsrom på ett år dersom luftfartøyet har befunnet seg i et kontrollert miljø. 

d)  For alle luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1008/2008, og luftfartøyer med en største tillatte startmasse på over 2 730 kg, unntatt ballonger, som 

i)  ikke er i et kontrollert miljø, eller 

ii)  hvis kontinuerlige luftdyktighet sikres av en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som ikke 

har særskilt rettighet til å utføre 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 med en største tillatte startmasse på høyst 2 730 kg som ikke brukes av luftfartsselskaper som 

har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, og 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,   
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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. 

b)  Bokstav g) skal lyde: 

«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-luftfartøyer som ikke brukes i kommersiell lufttransport, i kommersielle spesialiserte luftfarts-

operasjoner eller i kommersiell ATO-drift, 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 som er i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III (del 66), samt med krav fastsatt 

i M.A.707 bokstav a) nr. 2 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.» 

25)  I M.B.105 skal bokstav a) lyde: 

«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.» 

26)  M.B.303 og M.B.304 skal lyde: 

«M.B.303 Overvåking av luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet 

a)  Vedkommende myndighet skal utarbeide et undersøkelsesprogram med en risikobasert tilnærming for å overvåke 

luftdyktighetsstatusen til luftfartøyflåten i dens register. 

b)  Undersøkelsesprogrammet skal omfatte produktundersøkelser med stikkprøver av luftfartøyer og skal dekke alle 

viktige risikomomenter i forbindelse med luftdyktighet. 

c)  Produktundersøkelsen skal omfatte stikkprøver for å fastslå hvilke luftdyktighetsstandarder som er oppnådd på 

grunnlag av de gjeldende kravene, og påpeke eventuelle avvik. 

d)  Alle påviste avvik skal kategoriseres mot kravene i denne delen og bekreftes skriftlig til den personen eller 

organisasjonen som er ansvarlig i henhold til M.A.201. Vedkommende myndighet skal ha innført en prosess for å 

analysere avvik for å fastslå deres betydning for sikkerheten. 

e)  Vedkommende myndighet skal registrere alle avvik og sluttføringstiltak. 

f)  Dersom det ved undersøkelser av luftfartøyer avdekkes manglende samsvar med denne eller en annen del, skal 

avviket håndteres som fastsatt i den aktuelle delen. 

g)  Dersom det kreves for å sikre egnede håndhevingstiltak, skal vedkommende myndighet utveksle opplysninger om 

tilfeller av manglende samsvar som er påvist i samsvar med bokstav f), med andre vedkommende myndigheter. 

M.B.304 Tilbakekalling og midlertidig oppheving 

 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 eller tilbakekalle et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet i samsvar med M.B.903 bokstav l).»  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/903 

 

27)  I M.B.701 skal bokstav a) lyde: 

«a) For luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, skal vedkommende 

myndighet motta for godkjenning, sammen med den opprinnelige søknaden om godkjenningssertifikat for luftfarts-

selskap 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, 

3. luftfartøyets tekniske logg, 

4. eventuelt den tekniske spesifikasjonen i vedlikeholdskontraktene mellom CAMO-en og vedlikeholds-

organisasjonen godkjent i henhold til del 145.» 

28)  I M.B.703 skal bokstav d) lyde: 

«d) For luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) nr. 1008/2008, vil opplysningene på EASA-

skjema 14 bli påført godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap.» 

29)  I M.B.902 skal bokstav b) lyde: 

«b) Vedkommende myndighet skal ha egnet personell for inspeksjon av luftdyktighet til å utføre luftdyktighets-

inspeksjonene. 

1. For alle luftfartøyer som brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1008/2008, og 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 vedkommende luftfartøykategori (når artikkel 5 nr. 6 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. 1b erstattes med fem års 

erfaring innen kontinuerlig luftdyktighet i tillegg til dem som allerede kreves i M.B.902 bokstav b) nr. 1a. 

2. For luftfartøyer som ikke brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1008/2008, 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 vedkommende luftfartøykategori (når artikkel 5 nr. 6 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) kan kravene fastsatt i M.B.902 bokstav b) nr. 2b erstattes med fire års erfaring 

innen kontinuerlig luftdyktighet i tillegg til dem som allerede kreves i M.B.902 bokstav b) nr. 2a.»  
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30)  Tillegg I skal lyde: 

«Tillegg I 

Kontrakt om sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

1.  Når en eier/operatør inngår kontrakt i samsvar med M.A.201 med en organisasjon for kontinuerlig luftdyktighet 

godkjent i henhold til del M kapittel G (CAMO) om utføring av oppgaver i forbindelse med sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet, skal eieren/operatøren på anmodning fra vedkommende myndighet sende en kopi av kontrakten til 

vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten når den er undertegnet av begge parter. 

2.  Når kontrakten utarbeides skal det tas hensyn til kravene i 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, 

— opplysninger om CAMO-en, herunder adressen, 

— type drift. 

4.  Den skal inneholde følgende erklæring: 

«Eieren betror CAMO-en sikringen av luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet, utarbeidingen av et vedlikeholds-

program som skal godkjennes av vedkommende myndighet som angitt i M.1, og organiseringen av luftfartøyets 

vedlikehold i samsvar med nevnte vedlikeholdsprogram. 

Etter denne kontrakten forplikter begge undertegnende parter seg til å etterleve de respektive forpliktelser i 

kontrakten. 

Eieren/operatøren erklærer etter beste overbevisning at alle opplysninger som gis CAMO-en om luftfartøyets 

kontinuerlige luftdyktighet, er og vil være korrekte, og at luftfartøyet ikke vil bli endret uten forhåndsgodkjenning 

fra CAMO-en. 

Dersom en av de undertegnende partene ikke overholder denne kontrakten, vil den bli ugyldiggjort. I så fall 

beholder eieren/operatøren 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/operatør inngår en kontrakt med en CAMO i samsvar med M.A.201, skal partenes forpliktelser deles på 

følgende måte: 

5.1.  CAMO-en 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 pålitelighets-

programmer. 

b)  Angi hvilke vedlikeholdsoppgaver (i vedlikeholdsprogrammet) som kan utføres av pilot-eier i samsvar med 

M.A.803 bokstav c). 

c)  Påse at luftfartøyets vedlikeholdsprogram godkjennes.  
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d)  Gi en kopi av luftfartøyets vedlikeholdsprogram til eieren/operatøren når det er godkjent. 

e)  Påse at det foretas en overgangsinspeksjon med utgangspunkt i luftfartøyets tidligere vedlikeholdsprogram. 

f)  Påse at alt vedlikehold utføres av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon. 

g)  Påse at alle gjeldende luftdyktighetspåbud oppfylles. 

h)  Påse at alle mangler som oppdages i forbindelse med planlagt vedlikehold eller luftdyktighetsinspeksjoner, 

eller som rapporteres av eieren, utbedres av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon, samordne planlagt 

vedlikehold, anvendelse av luftdyktighetspåbud, utskifting av deler med begrenset levetid og krav til 

inspeksjon av komponenter. 

i)  Underrette eieren hver gang luftfartøyet skal bringes til en godkjent vedlikeholdsorganisasjon. 

j)  Administrere all teknisk dokumentasjon. 

k)  Arkivere all teknisk dokumentasjon. 

3. påse at alle endringer av luftfartøyet i samsvar med vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 er 

godkjent før de gjennomføres, 

4. påse at alle reparasjoner av luftfartøyet i samsvar med 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 kontrakten ikke overholdes, 

7. sikre at luftdyktighetsinspeksjonen av luftfartøyet gjennomføres når det er nødvendig, og sikre at sertifikatet for 

inspeksjon av luftdyktighet utstedes eller at en anbefaling sendes til vedkommende myndighet i registrerings-

medlemsstaten, 

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 rapportering av tilfeller som kreves etter gjeldende bestemmelser, 

10. underrette vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten når en av partene sier opp denne kontrakten. 

5.2.  Eieren/operatøren 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 CAMO-en på det tidspunktet 

CAMO-en har fastsatt, 

4. ikke endre luftfartøyet uten først å ha rådført seg med CAMO-en, 

5. underrette CAMO-en om alt ekstraordinært vedlikehold som er utført uten CAMO-ens kjennskap og kontroll, 

6. rapportere til CAMO-en via loggboken om alle feil som påvises under driften, 

7. underrette vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten når en av partene sier opp denne kontrakten, 
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8. underrette CAMO-en og vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten hver gang luftfartøyet blir 

solgt, 

9. utføre all rapportering av tilfeller som kreves etter gjeldende bestemmelser, 

10. underrette CAMO-en jevnlig om luftfartøyets flytimer og andre bruksdata, som avtalt med CAMO-en, 

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 CAMO-en senest 30 dager etter at vedlikehold ved pilot-eier er fullført i samsvar med M.A.305 

bokstav a).» 

31)  Tillegg VI skal lyde: 

«Tillegg VI 

Godkjenning av organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet omhandlet i kapittel G i vedlegg I (del M)  
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[MEDLEMSSTAT](*) 

Medlemsstat i Den europeiske union(**) 

ORGANISASJON FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET 

GODKJENNINGSSERTIFIKAT 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)] MG.XXXX (ref. AOC XX.XXXX) 

I henhold til gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1321/2014 og på vilkårene nedenfor bekrefter [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] følgende: 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

er, som en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet i samsvar med avsnitt A kapittel G i vedlegg I (del M) til 

forordning (EU) nr. 1321/2014, godkjent til å sikre kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyene oppført i vedlagte fortegnelse 

over godkjenninger og, når dette er fastsatt, til å utstede anbefalinger og sertifikater for inspeksjon av luftdyktighet etter en 

luftdyktighetsinspeksjon som angitt i M.A.710 i vedlegg I (del M) og, når dette er fastsatt, til å utstede flygetillatelser som 

angitt i M.A.711 bokstav c) i vedlegg I (del M) til nevnte 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 som omhandlet i avsnitt A kapittel G i vedlegg I (del M) til 

forordning (EU) nr. 1321/2014. 

2. Denne godkjenningen krever samsvar med framgangsmåtene i den godkjente håndboken for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet angitt i vedlegg I (del M) og eventuelt vedlegg Va (del T) til forordning (EU) nr. 1321/2014. 

3. Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

overholder bestemmelsene i vedlegg I (del M) og eventuelt vedlegg Va (del T) til forordning (EU) nr. 1321/2014. 

4. Dersom organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet innenfor rammen av sitt kvalitetssystem setter ut 

tjenester til én eller flere organisasjoner, er denne godkjenningen fortsatt gyldig under forutsetning av at denne 

(disse) organisasjonen(e) oppfyller sine gjeldende kontraktsmessige forpliktelser. 

5. Forutsatt at vilkår 1–4 over er 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 luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1008/2008, skal nummeret på godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap (AOC-nummeret) tilføyes til 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: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)] 

Side 1 av 2 

EASA-skjema 14 utgave 4  
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Side 2 av 2 

ORGANISASJON FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET 

FORTEGNELSE OVER GODKJENNINGER 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)] MG.XXXX 

(ref. AOC XX.XXXX) 

Organisasjon: [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

 
Type/serie/gruppe 

luftfartøy 

Godkjent inspeksjon 

av luftdyktighet 
Flygetillatelser godkjent 

Organisasjon(er) som arbeider etter et 

kvalitetssystem 
 

  [JA/NEI](***) [JA/NEI](***)   

  [JA/NEI](***) [JA/NEI](***)   

  [JA/NEI](***) [JA/NEI](***)   

  [JA/NEI](***) [JA/NEI](***)   

Denne fortegnelsen over godkjenninger er begrenset til det som er angitt om godkjenningens omfang i den godkjente 

håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet, avsnitt  .................................................................................................................  

Referanse til håndbok for sikring av kontinuerlig luftdyktighet: ............................................................................................................  

Dato for første utstedelse:  ..................................................................................................................................................................  

Underskrift:  ........................................................................................................................................................................................  

Dato for denne revisjonen:  ....................................................  Revisjonsnr.:  .....................................................................................  

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)] 

EASA-skjema 14 utgave 4 

  

(*)  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. 

«32)  I tillegg VIII: Begrenset vedlikehold ved pilot-eier, skal bokstav b) nr. 1 lyde: 

«1.  er en kritisk vedlikeholdsoppgave.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg II (del 145) til forordning (EU) nr. 1321/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  I innholdsfortegnelsen gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nr. 145.A.48 skal lyde: 

«145.A.48 Utføring av vedlikehold» 

2)  I 145.A.30 skal bokstav h) og i) lyde: 

«h) Med mindre annet er angitt i bokstav j), skal enhver organisasjon som vedlikeholder luftfartøyer, oppfylle følgende: 

1. I forbindelse med basevedlikehold av motordrevne, teknisk kompliserte 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 sikre 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 sikre samsvar med bokstav i) 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 motordrevne, tekniske kompliserte luftfartøyer, enten ha 

i)  personell med sertifiseringsansvar som har relevant klassifisering for luftfartøyet og er kvalifisert i kategori 

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 overholde bestemmelsene i artikkel 5 nr. 6 i forordning (EU) 

nr. 1321/2014.» 

3)  Nytt nr. 145.A.48 skal lyde: 

«145.A.48 Utføring av vedlikehold 

 Organisasjonen skal fastsette framgangsmåter som sikrer at 

a)  det utføres en generell kontroll etter at alt vedlikehold er fullført, 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, 

b)  det gjennomføres en metode for feilsøking etter at en kritisk vedlikeholdsoppgave er utført, 

c)  risikoen for flere feil i forbindelse med vedlikehold og risikoen for at feil gjentas ved identiske vedlikeholdsoppgaver 

minimeres, og 

d)  skader vurderes og endringer og reparasjoner utføres ved bruk av opplysninger angitt i M.A.304.» 
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4)  I 145.A.65 skal bokstav b) lyde: 

«b) Organisasjonen skal fastsette framgangsmåter godkjent av vedkommende myndigheter der det er tatt hensyn til 

menneskelige faktorer og menneskelig yteevne for å sikre god vedlikeholdspraksis og samsvar med de gjeldende 

kravene fastsatt i 145.A.25-145.A.95. Framgangsmåtene fastsatt i samsvar med dette nummer skal 

1. sikre at det er avtalt en klar arbeidsordre eller kontrakt mellom organisasjonen og organisasjonen som anmoder 

om vedlikehold, for klart å fastsette hvilket vedlikeholdsarbeid som skal utføres, slik at luftfartøyet og 

komponentene kan frigis for bruk i samsvar med 145.A.50, og 

2. 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.» 

 _____  
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VEDLEGG III 

I vedlegg III (del 66) til kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  I 66.A.30 bokstav a) skal nr. 3 og 4 lyde: 

«3.  For kategori C med hensyn til motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer: 

i) tre års erfaring i utøvelse av særskilte rettigheter i kategori B1.1, B1.3 eller B2 på motordrevne, teknisk 

kompliserte 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 motordrevne, teknisk kompliserte 

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 motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer: tre års erfaring i 

utøvelse av særskilte rettigheter i kategori B1 eller B2 på andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk kompliserte 

luftfartøyer eller som støttepersonell i henhold til 145.A.35, eller en kombinasjon av begge.» 

2)  I 66.A.70 skal bokstav d) lyde: 

«d) Som unntak fra bokstav c), for luftfartøyer som ikke brukes av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1008/2008, unntatt motordrevne, teknisk kompliserte 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 denne forordning trer i kraft, og de særskilte rettighetene i det 

konverterte del 66-vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, forblir de samme.» 
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3)  Tillegg V skal lyde: 

«Tillegg V 

Søknadsskjema — EASA-skjema 19 

SØKNAD OM FØRSTEGANGSUTSTEDELSE/ENDRING/FORNYELSE AV 

VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY (AML) I HENHOLD TIL DEL 66 
EASA-SKJEMA 19 

OPPLYSNINGER OM SØKER: 

Navn:  ....................................................................................................................................................................................  

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

Nasjonalitet:  .................................  Fødselsdato og fødested:  ..............................................................................................  

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 en største tillatte startmasse på høyst 2 000 kg  

Motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer  

Andre luftfartøyer enn motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer  

Påtegning av type / påtegning av rettighet / oppheving av begrensning (eventuelt):  ..............................................................  

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:  .................................................  
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Jeg søker følgende godskrivinger (eventuelt): 

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

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

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

Godskriving av erfaring på grunnlag av opplæring i henhold til del 147  

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

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

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

Godskriving av eksamener på grunnlag av likeverdige eksamensbeviser  

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

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

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

Relevante beviser vedlegges 

Anbefaling (eventuelt): Det attesteres herved at søkeren oppfyller de relevante kravene til kunnskap om og erfaring med 

vedlikehold i henhold til del 66, og det anbefales at vedkommende myndighet utsteder eller godkjenner et AML i henhold til 

del 66. 

Underskrift:  ........................................................................  Navn:  ....................................................................................  

Stilling:  ..............................................................................  Dato:  .....................................................................................  

EASA-skjema 19 utgave 4» 
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4)  Tillegg VI skal lyde: 

«Tillegg VI 

Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy omhandlet i vedlegg III (del 66) 

I. 

DEN EUROPEISKE UNION(*) 

[STAT] 

[MYNDIGHETENS NAVN OG LOGO] 

II. 

Del 66 

VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY 

III. 

Sertifikat nr. [MEDLEMSSTATSKODE].66.[XXXX] 
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 IVa.  Innehavers fulle navn: 

IVb.  Fødselsdato og fødested: 

V.  Innehavers adresse: 

VI.  Innehavers nasjonalitet: 

VII.  Innehavers underskrift: 

 

III.  Sertifikat nr.: 

   

VIII. VILKÅR: 

Dette sertifikat skal være undertegnet av innehaveren og 

være ledsaget av et identitetsdokument med foto av 

sertifikatinnehaveren. 

Påtegning av 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 intensjonen 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 (EU) nr. 1321/2014, 

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 overholdt bestemmelsen om 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 

turbinmotor 
  

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Helikoptre med 

stempelmotor 
  

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Avionikk Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 
 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Motordrevne, 

teknisk kompli-

serte luftfartøyer 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 
 

Andre luftfartøyer 

enn motordrevne, 

teknisk kompli-

serte luftfartøyer 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 

Ikke 

relevant 
 

Fly uten trykka-

bin, med stempel-

motor og en 

største tillatte 

startmasse på 

høyst 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 til:  

    

III.  Sertifikat nr.:  III.  Sertifikat nr.: 

 

Vedlegg til EASA-SKJEMA 26 

XIV. NASJONALE SÆRSKILTE RETTIGHETER utover 

virkeområdet for del 66 i samsvar med [nasjonal 

lovgivning] (Gjelder bare i [medlemsstat]) 

 

ÅPEN 

  

Offisielt stempel og dato  

III.  Sertifikat nr.:  

EASA-skjema 26 utgave 4» 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Følgende vedlegg Va (del T) tilføyes til forordning (EU) nr. 1321/2014: 

«VEDLEGG Va 

DEL T 

Innhold 

T.1 Vedkommende myndighet 

Avsnitt A — Tekniske krav 

Kapittel A — GENERELT 

T.A.101 Virkeområde 

Kapittel B — KRAV 

T.A.201 Ansvar 

Kapittel E — VEDLIKEHOLDSORGANISASJON 

Kapittel G — TILLEGGSKRAV TIL ORGANISASJONER FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET GODKJENT I 

SAMSVAR MED KAPITTEL G I VEDLEGG I (DEL M) 

T.A.701 Virkeområde 

T.A.704 Håndbok for sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

T.A.706 Krav til personell 

T.A.708 Sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

T.A.709 Dokumentasjon 

T.A.711 Særskilte rettigheter 

T.A.712 Kvalitetssystem 

T.A.714 Oppbevaring av dokumentasjon 

T.A.715 Godkjenningens fortsatte gyldighet 

T.A.716 Avvik 

Avsnitt B — Framgangsmåter for vedkommende myndigheter 

Kapittel A — GENERELT 

T.B.101 Virkeområde 

T.B.102 Vedkommende myndighet 

T.B.104 Oppbevaring av dokumentasjon 

Kapittel B — ANSVAR 

T.B.201 Ansvar  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/917 

 

T.B.202 Avvik 

Kapittel G — TILLEGGSKRAV TIL ORGANISASJONER FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET GODKJENT I 

SAMSVAR MED KAPITTEL G I VEDLEGG I (DEL M) 

T.B.704 Løpende tilsyn 

T.B.705 Avvik 

T.1 Vedkommende myndighet 

I denne delen skal vedkommende myndighet for tilsynet med luftfartøyet og organisasjonene være den myndigheten som er 

utpekt av den medlemsstaten som har utstedt operatørens godkjenningssertifikat for luftfartsselskap. 

AVSNITT A 

TEKNISKE KRAV 

KAPITTEL A 

GENERELT 

T.A.101 Virkeområde 

I dette avsnitt fastsettes kravene for å sikre at luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet omhandlet i artikkel 1 bokstav b) 

vedlikeholdes i samsvar med de grunnleggende kravene i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 216/2008. 

I dette avsnitt angis også vilkårene som skal oppfylles av personene og organisasjonene med ansvar for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet for og vedlikehold av disse luftfartøyene. 

KAPITTEL B 

KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET 

T.A.201 Ansvar 

1. a)  Operatøren er ansvarlig for luftfartøyets luftdyktighet og skal sikre at luftfartøyet ikke brukes med mindre det har et 

typesertifikat som er utstedt eller validert av Byrået. 

b)  Luftfartøyet er i luftdyktig stand. 

c)  Luftfartøyet har et gyldig luftdyktighetsbevis som er utstedt i samsvar med ICAO-vedlegg 8. 

d)  Vedlikeholdet av luftfartøyet er utført i samsvar med et vedlikeholdsprogram som oppfyller kravene i registrerings-

staten og gjeldende krav i ICAO-vedlegg 6. 

e)  Enhver mangel eller skade som påvirker sikker drift av luftfartøyet, utbedres til en standard som registreringsstaten kan 

godta. 

f)  Luftfartøyet oppfyller eventuelle gjeldende 

i)  luftdyktighetspåbud eller krav til kontinuerlig luftdyktighet som er utstedt eller vedtatt av registreringsstaten, og 

ii)  obligatoriske sikkerhetsopplysninger fra Byrået, herunder luftdyktighetspåbud. 

g)  Et sertifikat for frigivelse for bruk utstedes for luftfartøyet etter at vedlikehold er utført av kvalifiserte organisasjoner i 

samsvar med registreringsstatens krav. Det underskrevne sertifikatet for frigivelse for bruk skal særlig inneholde 

grunnleggende opplysninger om det utførte vedlikeholdet. 

h)  Luftfartøyet inspiseres gjennom en inspeksjon før avgang før hver flyging. 

i)  Alle endringer og reparasjoner oppfyller luftdyktighetskravene fastsatt av registreringsstaten.  
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j)  Følgende luftfartøydokumentasjon er tilgjengelig inntil opplysningene i dem er erstattet med nye opplysninger av 

tilsvarende omfang og detaljnivå, men i minst 24 måneder: 

1)  Samlet driftstid (timer, sykluser og kalendertid, alt etter hva som er aktuelt) for luftfartøyet og alle komponenter 

med begrenset levetid. 

2)  Aktuell status for samsvar med kravene i T.A.201 nr. 1 bokstav f). 

3)  Aktuell status for samsvar med vedlikeholdsprogrammet. 

4)  Aktuell status for endringer og reparasjoner sammen med korrekte detaljer og underbyggende data for å vise at de 

oppfyller kravene fastsatt av registreringsstaten. 

2.  Oppgavene angitt i T.A.201 nr. 1 skal kontrolleres av operatørens organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet. 

Organisasjonen skal for dette formål oppfylle tilleggskravene i T.A. kapittel G. 

3.  Organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet omhandlet i nr. 2 skal sørge for at vedlikeholdet og frigivelsen for 

bruk av luftfartøyet utføres av en vedlikeholdsorganisasjon som oppfyller kravene i kapittel E. For dette formål skal 

organisasjonen for kontinuerlig luftdyktighet inngå en kontrakt med slike organisasjoner dersom den selv ikke oppfyller 

kravene i kapittel E. 

KAPITTEL E 

VEDLIKEHOLDSORGANISASJON 

Organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet skal sørge for at luftfartøyet og dets komponenter vedlikeholdes av 

organisasjoner som oppfyller følgende krav: 

1)  Organisasjonen innehar en godkjenning for vedlikeholdsorganisasjon som er utstedt av eller som registreringsstaten godtar. 

2)  Omfanget av organisasjonens godkjenning omfatter egnet kapasitet for luftfartøy og/eller komponenter. 

3)  Organisasjonen har opprettet et system for rapportering av tilfeller som sikrer at eventuelle påviste tilstander ved et 

luftfartøy eller en komponent som utgjør en fare for flysikkerheten, rapporteres til operatøren, operatørens vedkommende 

myndighet, organisasjonen som er ansvarlig for typekonstruksjonen eller den supplerende typekonstruksjonen og 

organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet. 

4)  Organisasjonen har utarbeidet en organisasjonshåndbok som gir en beskrivelse av alle organisasjonens framgangsmåter. 

KAPITTEL G 

TILLEGGSKRAV TIL ORGANISASJONER FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET GODKJENT I SAMSVAR MED 

KAPITTEL G I VEDLEGG I (DEL M) 

T.A.701 Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes de kravene som skal oppfylles i tillegg til kravene i del M kapittel G, av en organisasjon som er 

godkjent i samsvar med del M kapittel G, for å kontrollere oppgavene angitt i T.A.201 

T.A.704 Håndbok for sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

I tillegg til kravene i M.A.704 skal håndboken inneholde framgangsmåter for hvordan organisasjonen for sikring av 

kontinuerlig luftdyktighet sørger for samsvar med del T. 

T.A.706 Krav til personell 

I tillegg til kravene i M.A.706 skal personell nevnt i M.A.706 bokstav c) og d) ha tilstrekkelige kunnskaper om gjeldende 

bestemmelser i tredjestater.  
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T.A.708 Sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

Uten hensyn til M.A.708 skal den godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet med hensyn til luftfartøyer 

som sikres i henhold til kravene i del T, 

a)  sørge for at luftfartøyet bringes til en vedlikeholdsorganisasjon når det er nødvendig, 

b)  sørge for at alt vedlikehold utføres i samsvar med vedlikeholdsprogrammet, 

c)  sørge for at de obligatoriske opplysningene i T.A.201 nr. 1 bokstav f) får anvendelse, 

d)  sørge for at alle mangler som oppdages i forbindelse med planlagt vedlikehold eller rapporteres, utbedres av vedlikeholds-

organisasjonen i samsvar med vedlikeholdsdata som registreringsstaten kan godta, 

e)  samordne planlagt vedlikehold, anvendelsen av de obligatoriske opplysningene i T.A.201 nr. 1 bokstav f), utskiftingen av 

deler med begrenset levetid og inspeksjonen av komponenter for å sikre at arbeidet utføres på behørig vis, 

f)  administrere og arkivere dokumentasjonen om kontinuerlig luftdyktighet som kreves i T.A.201 nr. 1 bokstav j), 

g)  sørge for at endringer og reparasjoner godkjennes i samsvar med kravene i registreringsstaten. 

T.A.709 Dokumentasjon 

Uten hensyn til M.A.709 bokstav a) og b) skal organisasjonen for kontinuerlig luftdyktighet med hensyn til alle luftfartøyer som 

sikres i henhold til kravene i del T, ha og bruke gjeldende vedlikeholdsdata som registreringsstaten kan godta. 

T.A.711 Særskilte rettigheter 

En organisasjon for kontinuerlig luftdyktighet som er godkjent i samsvar med del M kapittel G, kan utføre oppgavene angitt i 

T.A.708 for det luftfartøyet som omfattes av dens godkjenningssertifikat for luftfartsselskap, forutsatt at organisasjonen har 

fastsatt framgangsmåter som er godkjent av vedkommende myndighet for å sikre samsvar med del T. 

T.A.712 Kvalitetssystem 

I tillegg til kravene i M.A.712 skal organisasjonen for kontinuerlig luftdyktighet sikre at kvalitetssystemet overvåker at all 

virksomhet nevnt i dette kapittel utøves etter godkjente framgangsmåter. 

T.A.714 Oppbevaring av dokumentasjon 

I tillegg til kravene i M.A.714 bokstav a) skal organisasjonen oppbevare den dokumentasjon som kreves i T.A.201 nr. 1 

bokstav j). 

T.A.715 Godkjenningens fortsatte gyldighet  

I tillegg til vilkårene i M.A.715 bokstav a) skal godkjenningen av en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet i 

henhold til dette kapittel fortsatt være gyldig, forutsatt at 

a)  organisasjonen oppfyller de gjeldende kravene i del T, og 

b)  organisasjonen sikrer at enhver person med fullmakt fra vedkommende myndighet gis tilgang til alle dens lokaler, 

luftfartøyer eller dokumenter i tilknytning til dens virksomhet, herunder eventuell virksomhet som er satt ut til 

underleverandør, for å kontrollere samsvar med denne delen. 

T.A.716 Avvik 

Etter å ha fått underretning om avvik i samsvar med T.B.705, skal organisasjonen 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.  
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AVSNITT B 

YTTERLIGERE FRAMGANGSMÅTER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

KAPITTEL A 

GENERELT 

T.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 T. 

T.B.102 Vedkommende myndighet 

1.  Generelt 

 En medlemsstat skal utpeke en vedkommende myndighet som skal tildeles ansvarsområdene omhandlet i T.1. Nevnte 

vedkommende myndighet skal opprette dokumenterte framgangsmåter og en organisasjonsstruktur. 

2.  Ressurser 

 Antallet medarbeidere skal være stort nok til å oppfylle kravene som er beskrevet i dette avsnitt. 

3.  Kvalifikasjoner og opplæring 

 Alt personell som deltar i virksomhet i henhold til del T, skal være behørig kvalifisert og ha tilstrekkelig kunnskap, erfaring, 

grunnopplæring og videreopplæring til å utføre oppgavene de får tildelt. 

4.  Framgangsmåter 

 Vedkommende myndighet skal fastsette framgangsmåter som i detalj viser hvordan det oppnås samsvar med denne delen. 

T.B.104 Oppbevaring av dokumentasjon 

1.  Kravene i M.B.104 bokstav a)-c) i vedlegg I får anvendelse. 

2.  Tilsynsdokumentasjonen for det enkelte luftfartøy skal minst omfatte en kopi av 

a)  luftfartøyets luftdyktighetsbevis, 

b)  all relevant korrespondanse knyttet til luftfartøyet, 

c)  rapporter fra utførte inspeksjoner og undersøkelser av luftfartøyet, 

d)  nærmere opplysninger om eventuelle unntak og håndhevingstiltak. 

3.  All dokumentasjon angitt i M.B.104 skal på anmodning gjøres tilgjengelig for en annen medlemsstat, Byrået eller 

registreringsstaten. 

4.  Dokumentasjonen nevnt i nr. 2 skal oppbevares i fire år etter utgangen av perioden for leie av luftfartøy uten besetning. 

T.B.105 Gjensidig utveksling av opplysninger 

Kravene i M.B.105 i vedlegg I får anvendelse. 

KAPITTEL B 

ANSVAR 

T.B.201 Ansvar 

1.  Vedkommende myndighet angitt i T.1 har ansvar for å gjennomføre inspeksjoner og undersøkelser, herunder 

luftfartøyundersøkelser, med sikte på å kontrollere at kravene i denne delen oppfylles. 
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2.  Vedkommende myndighet skal gjennomføre inspeksjoner og undersøkelser før den godkjenner avtalen om leie av luftfartøy 

uten besetning i samsvar med ARO.OPS.110 bokstav a) nr. 1, for å kontrollere at kravene i T.A.201 oppfylles. 

3.  Vedkommende myndighet skal sørge for samordning med registreringsstaten i det omfang som er nødvendig for å ivareta 

ansvaret for tilsynet med luftfartøyet i henhold til dette vedlegg Va (del T). 

T.B.202 Avvik 

1.  Et avvik på nivå 1 er enhver betydelig mangel på samsvar med kravene i del T som senker sikkerhetsstandarden og setter 

flysikkerheten i alvorlig fare. 

2.  Et avvik på nivå 2 er enhver mangel på samsvar med kravene i del T som vil kunne senke sikkerhetsstandarden og sette 

flysikkerheten i mulig fare. 

3.  Når et avvik oppdages i forbindelse med inspeksjoner, undersøkelser, luftfartøyundersøkelser eller på annen måte, skal 

vedkommende myndighet 

a)  treffe nødvendige tiltak, f.eks. utstede flyforbud for luftfartøyet, for å hindre at avviket vedvarer, 

b)  pålegge korrigerende tiltak som står i forhold til avvikets art. 

4.  Ved avvik på nivå 1 skal vedkommende myndighet kreve at det treffes egnede korrigerende tiltak før videre flyging og 

underrette registreringsstaten. 

KAPITTEL G 

TILLEGGSKRAV TIL ORGANISASJONER FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET GODKJENT I SAMSVAR MED 

KAPITTEL G I VEDLEGG I (DEL M) 

T.B.702 Førstegangsgodkjenning 

Når organisasjonens håndbok for sikring av kontinuerlig luftdyktighet inneholder framgangsmåter for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet for et luftfartøy omhandlet i artikkel 1 bokstav b), skal vedkommende myndighet i tillegg til kravene i M.B.702 

fastslå at disse framgangsmåtene er i samsvar med del T og kontrollere at organisasjonen oppfyller kravene i del T. 

T.B.704 Løpende tilsyn 

I tillegg til kravene i M.B.704 skal et relevant utvalg av luftfartøyene omhandlet i artikkel 1 bokstav b) som sikres av 

organisasjonen, undersøkes i løpet av hver periode på 24 måneder. 

T.B.705 Avvik 

I tillegg til kravene i M.B.705 skal vedkommende myndighet, for organisasjoner for sikring av kontinuerlig luftdyktighet for 

luftfartøyer omhandlet i artikkel 1 bokstav b), også treffe tiltak når det i forbindelse med revisjoner, inspeksjoner på bakken 

eller på annen måte framkommer bevis på at kravene i del T ikke oppfylles.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1014 

av 25. juni 2015 

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 listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, omhandlet i kapittel II i forordning (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 EU-

listen. Relevante opplysninger er også oversendt av visse tredjestater. På grunnlag av disse opplysningene og kontroller 

utført av Kommisjonen bør EU-listen nå ajourføres. 

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfartsselskaper direkte eller gjennom de 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 EU-

listen. 

4) Kommisjonen har gitt berørte luftfartsselskaper mulighet til å gjennomgå dokumentene framlagt av medlemsstatene, 

EASA og de berørte tredjestatene, inngi skriftlige merknader og gi Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen nedsatt ved 

rådsforordning (EØF) nr. 3922/1991(3) en muntlig redegjørelse. 

5) Kommisjonen har gitt Flysikkerhetskomiteen ajourførte opplysninger om de felles samrådene, innenfor rammen av 

forordning (EF) nr. 2111/2005 og dens gjennomføringsforordning (EF) nr. 473/2006(4), som pågår med vedkommende 

myndigheter og luftfartsselskaper i Angola, Botswana, Den demokratiske republikk Kongo, Gabon, Ghana, India, 

Indonesia, Iran, Kasakhstan, Libanon, Libya, Madagaskar, Den islamske republikk Mauritania, Mosambik, Filippinene, 

Sudan, Thailand, Jemen og Zambia. Flysikkerhetskomiteen mottok også opplysninger fra Kommisjonen om Afghanistan, 

Benin, Republikken Guinea, Republikken Kirgisistan, Nepal, Nord-Korea, São Tomé og Príncipe, og Taiwan, og den har 

fått ajourførte opplysninger fra Kommisjonen om faglige samråd med Den russiske føderasjon. 

6) EASA har framlagt for Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen resultatene av tilsynsrapportanalysen utført av Den 

internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) innenfor rammen av ICAOs program for sikkerhetstilsyn (USOAP). 

I denne forbindelse ble det understreket hvor viktig det er at medlemsstatene prioriterer inspeksjoner på bakken av 

luftfartsselskaper som har fått lisens i stater der ICAO har påvist alvorlige sikkerhetsproblemer, eller der EASA har 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 27.6.2015, s. 65, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 279/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 69. 

(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). 

2021/EØS/17/77 
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konkludert med betydelige svakheter i sikkerhetstilsynsordningen. I tillegg til de samråd som Kommisjonen har 

gjennomført i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005, forventes slik prioritering å gjøre det mulig å framskaffe 

ytterligere opplysninger om sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper med lisens i nevnte stater. 

7) EASA har framlagt for Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen 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) EASA har også gitt Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen ajourførte opplysninger om faglige bistandsprosjekter 

gjennomført i stater som berøres av tiltak eller overvåking i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. EASA har 

framlagt sine planer i den forbindelse, og har gitt opplysninger om anmodninger om ytterligere faglig bistand og 

samarbeid for å forbedre sivile luftfartsmyndigheters administrative og faglige kapasitet med sikte på å bidra til å løse 

saker der gjeldende internasjonale standarder ikke er oppfylt. Medlemsstatene ble oppfordret til å svare bilateralt på 

nevnte anmodninger og samordne med Kommisjonen og EASA. I den forbindelse understreket Kommisjonen nytten av 

å gi opplysninger til det internasjonale luftfartsmiljøet, særlig gjennom ICAOs SCAN-database (SCAN – Safety 

Collaborative Assistance Network), om den faglige bistanden som Unionen og dens medlemsstater yter for å forbedre 

flysikkerheten verden over. 

9) Eurocontrol har gitt Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen 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. Estland meddelte at den sivile luftfartsmyndigheten i Estland har ført tilsyn med 

luftfartsselskapet AS Avies, og at resultatene behandles av luftfartsselskapet. 

11) Medlemsstatene gjentok at de er villige til å treffe nødvendige tiltak dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle 

tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer fordi luftfartsselskaper i Unionen ikke overholder gjeldende 

sikkerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Angola 

12) Ved forordning (EF) nr. 474/2006, endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1197/2011(2), gis 

TAAG Angola 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 registrerings-

merke D2-TEG og D2-TEH. 

13) TAAG Angola 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. Etter 

invitasjon fra Kommisjonen deltok både INAVIC og TAAG Angola Airlines på et faglig samrådsmøte i Brussel 

  

(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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25. februar 2015, der den aktuelle sikkerhetssituasjonen ble grundig gjennomgått i alle aspekter, herunder når det gjelder 

å tilføye et nytt luftfartøy til TAAG Angola Airlines' flåte. 

14) INAVIC har i hovedsak rettet sin oppmerksomhet mot å tilpasse den rettslige rammen til internasjonale krav, forbedring 

av infrastrukturen (radiodekning på sitt territorium) og styrking av lisenskravene for personell og organisasjoner samt 

tilsyn med eksisterende operatører. Sistnevnte virksomhet er ennå ikke fullt ut i samsvar med de påkrevde internasjonale 

standardene, ettersom sertifiseringen av operatører ikke er en tilstrekkelig stabil prosess, og derfor er det ikke rom for å 

lempe på det aktuelle driftsforbudet for alle luftfartsselskaper som er sertifisert av INAVIC, bortsett fra TAAG Angola 

Airlines. Kommisjonen har merket seg at kommunikasjonen og samordningen mellom INAVIC og TAAG Angola 

Airlines er forbedret, idet det regelmessig avholdes møter for å drøfte alle aspekter ved luftfartsselskapets virksomhet. 

15) TAAG Angola Airlines redegjorde for fornyelsen og utvidelsen av flåten, med tilbakekallingen av B737-200 og B747-

300 Combi og kjøp av nye luftfartøyer B777-200, B777-300ER og B737-700, supplert med stor vekt på kvalitet i drift 

og teknologi samt vedlikehold og vekst. Flygerutdanningen er vesentlig forbedret ved hjelp av eksterne rådgivere. 

Sikkerheten er ytterligere styrket ved innføring av en anonymisert ordning for hendelsesrapportering som ikke er knyttet 

til sanksjoner. Disse opplysningene brukes nå, sammen med en omfattende analyse av overvåking av flygedata (FDM), 

systematisk til å identifisere og hindre gjentakelse av tidligere hendelser eller avvik, og meldes tilbake inn i 

flygerutdanningsprogrammet. 

16) I forbindelse med godkjenningsprosessen for en tredjestatsoperatør(1) har TAAG Angola Airlines siden november 2014 

vært i kontinuerlig dialog med EASA, og har gitt faktiske og detaljerte opplysninger om sin luftfartøyflåte og sin 

virksomhet. 

17) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at EU-

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp et nytt luftfartøy at 

typen Boeing 777-300 med registreringsmerke D2-TEI, som tilhører TAAG Angola Airlines, i vedlegg B til forordning 

(EF) nr. 474/2006 som får driftstillatelse i Unionen. 

18) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere at TAAG Angola Airlines overholder gjeldende sikkerhetsstandarder, ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av dette luftfartsselskapets luftfartøyer i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Botswana 

19) På anmodning fra Kommisjonen ga den sivile luftfartsmyndigheten i Botswana ved brev av 30. januar 2015 

opplysninger om utviklingen i arbeidet med å utbedre de alvorlige sikkerhetsproblemene og andre mangler påvist av 

ICAO. Den sivile luftfartsmyndigheten i Botswana har vist ytterligere framgang i gjennomføringen av internasjonale 

sikkerhetsstandarder. Den sivile luftfartsmyndigheten i Botswana oppmuntres til å be om ICAO-kontroll av arbeidet 

med å utbedre de alvorlige sikkerhetsproblemene. 

20) De sikkerhetsopplysningene som foreligger, gir ikke grunnlag for en beslutning om å pålegge et forbud eller 

driftsbegrensninger på luftfartsselskaper som er sertifisert i Botswana. Kommisjonens vurdering er imidlertid at 

situasjonen fortsatt bør overvåkes nøye. 

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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved 

å føre opp luftfartsselskaper fra Botswana.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014 av 29. april 2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008. 
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Luftfartsselskaper fra Den demokratiske republikk Kongo 

22) Alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Den demokratiske republikk Kongo, har vært oppført i vedlegg A til 

forordning (EF) nr. 474/2006 siden mars 2006(1). 

23) Ved brev av 27. mai har vedkommende myndighet i Den demokratiske republikk Kongo, Autorité de l'Aviation Civile 

(AAC), meddelt Kommisjonen at godkjenningssertifikatene for luftfartsselskapene Air Baraka, Biega Airways, Cetrac 

Aviation Service SPRL, Congo Express, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, Katanga Express, Okapi Airlines, Patron 

Airways, Pegasus Aviation, Sion Airlines og Tracep Congo er tilbakekalt, og at disse luftfartsselskapene derfor bør 

fjernes fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

24) Den 4. juni 2015 ga AAC Kommisjonen ytterligere opplysninger som viser at godkjenningssertifikatene for luftfarts-

selskapene African Air Service Commuter, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Business 

Aviation, CHC Stellavia, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, International Trans Air 

Business, Jet Congo Airlines, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Safe Air, Stellar 

Airways, Waltair Aviation og Wimbi Dira Airways er tilbakekalt, og at disse luftfartsselskapene derfor bør fjernes fra 

vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

25) AAC meddelte også Kommisjonen at det var utstedt lisens til luftfartsselskapene Dakota SPRL, Malu Aviation, Serve 

Air og Congo Airways, uten å dokumentere at sertifiseringen av og tilsynet med disse luftfartsselskapene fullt ut 

overholder gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder. Disse luftfartsselskapene bør derfor tilføyes på listen i 

vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

26) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at EU-

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne luftfartsselskapene African 

Air Service Commuter, Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi global Business Airways, Biega Airways, Business 

Aviation, Cetrac Aviation Service SPRL, CHC Stellavia, Congo Express, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly 

Congo, Galaxy Kavatsi, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga 

Express, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus 

Aviation, Safe Air, Sion Airlines, Stellar Airways, Tracep Congo, Waltair Aviation og Wimbi Dira Airways fra vedlegg 

A til forordning (EF) nr. 474/2006, og at luftfartsselskapene Dakota, Malu Aviation, Serve Air og Congo Airways 

tilføyes på listen i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Gabon 

27) Luftfartsselskapene Air Services SA og SCD Aviation har vært oppført i vedlegg A siden juli 2008. Luftfartsselskapet 

Gabon Airlines har siden juli 2008 bare hatt tillatelse til å fly i EU med luftfartøyet av typen Boeing 767-200 med 

registreringsmerke TR-LHP på vilkårene angitt i betraktning 15 i forordning (EF) nr. 715/2008(2). 

28) Den 5. juni 2015 framla vedkommende myndigheter i Gabon for Kommisjonen bevis på tilbakekallingen av 

godkjenningssertifikatet for luftfartsselskaper (AOC – Air Operator's Certificate) for Air Services SA, SCD Aviation og 

Gabon Airlines, og disse luftfartsselskapene bør derfor fjernes fra EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt et 

forbud eller driftsbegrensninger. 

29) Vedkommende myndigheter i Gabon underrettet 6. mai 2015 Kommisjonen om utstedelsen av et nytt AOC til 

luftfartsselskapet Tropical Air Gabon, uten å dokumentere at sertifiseringen av og tilsynet med dette luftfartsselskapet 

fullt ut overholder gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder. Dette luftfartsselskapet bør derfor tilføyes på listen i 

vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006.  

  

(1) 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.) 

(2) Forordning (EF) nr. 715/2008 av 24. juli 2008 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over 

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 197 av 25.7.2008, s. 36). 
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30) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at EU-

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne luftfartsselskapene Air 

Services SA og SCD Aviation fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006, fjerne luftfartsselskapet Gabon Airlines 

fra vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006 og tilføye luftfartsselskapet Tropical Air Gabon på listen i vedlegg A til 

forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Ghana 

31) I september 2010 ble Meridian Airways LTD oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006(1). I september 2010 

ble Airlift International (GH) LTD oppført i vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006, hvorved bare ett bestemt 

luftfartøy av typen DC-8-63F fikk tillatelse til å fly i Unionen. Begge beslutningene ble begrunnet med alvorlige 

sikkerhetsmangler påvist ved inspeksjoner på bakken utført innenfor rammen av SAFA-programmet. I november 2010 

ble det vurdert at Airlift International (GH) LTD kunne fly et andre DC-8-63F i Unionen(2). 

32) Den 5. februar 2014 oversendte den sivile luftfartsmyndigheten i Ghana (GCAA) avregistreringssertifikater for visse 

luftfartøyer av typen DC-8-63F registrert i Ghana, til Kommisjonen. GCAA meldte også at den hadde utstedt et direktiv 

som forbød bruken av luftfartøyer av typen DC-8 sertifisert i Ghana, som fikk virkning fra 31. desember 2013. Dette bør 

ses som en bekreftelse på at staten Ghana ikke lenger godtar luftfartøyer av typen DC-8 i sitt luftfartøyregister. 

33) Den 16. februar 2015 framla GCAA skriftlig dokumentasjon for Kommisjonen på at GCAA hadde tilbakekalt 

godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap for Meridian Airways LTD og Airlift International (GH) LTD. Et fagmøte 

mellom representanter på ledelsesnivå fra GCAA, Kommisjonen og EASA fant sted 17. mars 2015, der GCAA framla 

opplysninger om sin eksisterende organisasjonsstruktur, sitt tilsyn med luftfartsselskaper som er sertifisert i Ghana og 

om prosessen med sertifisering av luftfartsselskaper. Dokumentasjonen på tilbakekallingen av godkjenningssertifikatene 

for disse to luftfartsselskapene og fakta framlagt på fagmøtet om GCAAs ordninger for sikkerhetstilsyn med luftfarten 

ble betraktet som tilstrekkelig til å konkludere med at Meridian Airways LTD og Airlift International (GH) LTD sine 

flyginger hadde opphørt. 

34) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at EU-

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne Meridian Airways LTD fra 

vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 og Airlift International (GH) LTD fra vedlegg B til forordning (EF) 

nr. 474/2006. 

35) 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 

36) Ved brev av 24. desember 2014 ga Indias direktorat for sivil luftfart (DGCA) Kommisjonen ajourførte opplysninger om 

de korrigerende tiltakene som DGCA India har truffet i forbindelse med De forente staters føderale luftfartsmyndighets 

(FAA) beslutning om å nedgradere Indias status for samsvar fra kategori 1 til kategori 2, i henhold til FAAs program for 

vurdering av den internasjonale flysikkerheten (IASA). I dette brevet ble det også opplyst at FAA hadde utført en ny 

vurdering av DGCA India i desember 2014. Den 8. april 2015 kunngjorde FAA at Indias status for samsvar i forbindelse 

med IASA-tilsynet var oppgradert fra kategori 2 til kategori 1.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 791/2010 av 6. september 2010 (EUT L 237 av 8.9.2010, s. 10). Særlig betraktning 9–23. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1071/2010 av 22. november 2010 (EUT L 306 av 23.11.2010, s. 44). Særlig 

betraktning 29–31. 
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37) Ved brev av 10. april 2015 til DGCA India gjentok Kommisjonen, samtidig som den så positivt på den positive 

beslutningen fra FAA om å oppgradere Indias samsvarsstatus i forbindelse IASA, at DGCA India måtte fortsette å 

samarbeide med Kommisjonen når det gjaldt å gi regelmessige ajourførte opplysninger om DGCA Indias oppfyllelse av 

sine internasjonale sikkerhets- og tilsynsforpliktelser. 

38) Den 7. mai 2015 ble det holdt faglig samråd mellom sakkyndige fra Kommisjonen, EASA, en medlemsstat og 

representanter på ledelsesnivå fra DGCA India. På møtet fikk DGCA India muligheten til å gi opplysninger om de 

tiltakene det hadde truffet som førte til at FAA oppgraderte Indias samsvarsstatus fra kategori 2 til kategori 1. DGCA 

India ga opplysninger om planen for korrigerende tiltak som det hadde gjennomført, samt nærmere opplysninger om 

varige tiltak som det hadde gjennomført for å øke sin sikkerhetstilsynskapasitet. The Commission took note of the 

information provided by the Indian DGCA. Det ble vurdert slik at det ikke er behov for forbud eller driftsbegrensninger 

for luftfartsselskaper som er sertifisert i India, men at ytterligere faglige samråd vil være av nytte for fortløpende å 

kunne drøfte sikkerhetsrelaterte spørsmål med DGCA India. 

39) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved 

å føre opp luftfartsselskaper fra India. 

40) 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 

41) Regelmessige samråd mellom Kommisjonen og Indonesias direktorat for sivil luftfart (DGCA) fortsetter med sikte på å 

overvåke det indonesiske DGCAs framskritt i arbeidet med å sikre at sikkerhetstilsynet med alle luftfartsselskaper som 

er sertifisert i Indonesia, er i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. Etter ICAOs tilsyn i mai 2014 ferdigstilte 

DGCA sin plan for korrigerende tiltak, og er for øyeblikket i ferd med å fullføre de korrigerende tiltakene. 

42) Den 28. desember 2014 skjedde det en ulykke med luftfartsselskapet Indonesia AirAsias rute QZ8501 over Javasjøen. 

Luftfartøyet ble ødelagt og alle passasjerer og hele besetningen mistet livet. Den nasjonale transportsikkerhetskomiteen 

(NTSC) i Indonesia undersøker ulykken, og en sluttrapport forventes å foreligge før utgangen av 2015. 

43) I januar 2015 besøkte representanter fra Kommisjonen Indonesia for å drøfte resultatene fra ICAOs tilsyn i mai 2014, 

for å sikre at nivået på sikkerhetstilsynet med de luftfartsselskapene som ikke lenger er oppført på EU-listen, fortsatt er 

slik at det ikke finnes grunn til å føre dem opp på denne listen. Representantene fra Kommisjonen møtte Indonesias 

transportminister og representanter fra DGCA i Indonesia, den nasjonale transportsikkerhetskomiteen og de berørte 

luftfartsselskapene. Disse luftfartsselskapene ga en god oversikt over sine sikkerhetsstyringssystemer og gjennom-

føringen av internasjonale sikkerhetsstandarder. 

44) Ved brev av 31. mars 2015 ga DGCA omfattende opplysninger om de korrigerende tiltakene som pågår for å løse de 

problemene ICAO konstaterte. Videre ga DGCA opplysninger om sikkerhetstilsynet med de berørte luftfartsselskapene. 

Etter analysen av de opplysningene som ble gitt, ba Kommisjonen om ytterligere avklaring med hensyn til 

sikkerhetstilsynet med luftfartsselskapene sertifisert i Indonesia og den nåværende listen over innehavere av 

godkjenningssertifikat for luftfartsselskap i Indonesia. 

45) Ved brev av 13. mai 2015 ble det gitt ytterligere avklaring. Det ble gitt opplysninger om overvåkings- og 

tilsynsprogrammet for de luftfartsselskapene som for øyeblikket er unntatt fra driftsforbudet, det vil si PT. Garuda 

Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua og Indonesia Air Asia. På grunnlag av de opplysningene 

som er gitt, ble det konkludert med at DGCA utfører sikkerhetstilsyn med disse luftfartsselskapene, og at det ikke 

foreligger relevante sikkerhetsopplysninger til støtte for en beslutning om å pålegge et driftsforbud.  
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46) I det samme brevet meddelte DGCA i Indonesia Kommisjonen at godkjenningssertifikatene for luftfartsselskapene 

Mandala Airlines (AOC nr. 121-005), Merpati Nusantara Airlines (AOC nr. 121-002), Sky Aviation (AOC nr. 121-028 

og 135-044) og Republik Express (AOC nr. 121-040) hadde blitt tilbakekalt. Derfor bør luftfartsselskapet Mandala 

Airlines fjernes fra listen over unntatte luftfartsselskaper fra Indonesia, og Merpati Nusantara Airlines, Sky Aviation og 

Republik Express bør fjernes fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

47) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at EU-

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne luftfartsselskapet Mandala 

Airlines fra listen over unntatte luftfartsselskaper og fjerne luftfartsselskapene Merpati Nusantara Airlines, Sky Aviation 

og Republik Express fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Iran 

48) Luftfartsselskapet Iran Air, sertifisert av organisasjonen for sivil luftfart i Den islamske republikk Iran, ble oppført på 

listen i vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006 30. mars 2010(1). Etter et EU-besøk med vurdering på stedet ble 

driftsbegrensningene for flåten til Iran Air ytterligere spesifisert 5. juli 2010(2). 

(49) Iran Air har gitt Kommisjonen opplysninger om sin nåværende flåte, underbygd av relevant dokumentasjon. 

Luftfartsselskapet ba om å få unnta luftfartøytypen A320 fra driftsbegrensningene for å kunne fly denne typen 

luftfartøyer i Unionen. Det har imidlertid ennå ikke vært mulig å kontrollere den framlagte dokumentasjonen ved et 

fagmøte og/eller et EU-besøk med vurdering på stedet. Det kan derfor på nåværende tidspunkt ikke treffes noen 

beslutning om å tillate bruk av luftfartøyer av typen A320 av Iran Air. 

50) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper som er sertifisert i Iran. 

Luftfartsselskaper fra Kasakhstan 

51) Kommisjonen fortsetter å overvåke Kasakhstans gjennomføring av planen med korrigerende tiltak etter ICAOs 

samordnede valideringsbesøk (ICVM) i denne staten i 2014. Valideringsbesøket bekreftet utbedringen av ett alvorlig 

sikkerhetsproblem på området luftdyktighet og en generell framgang i gjennomføringen av internasjonale 

sikkerhetsstandarder. ICAO konstaterte imidlertid alvorlige mangler på området luftfartsoperasjoner, og utvidet til og 

med det alvorlige sikkerhetsproblemet på dette området. 

52) Den 27. april 2015 ble det holdt faglig samråd med komiteen for sivil luftfart i Kasakhstan (CAC) med sikte på å la 

CAC gi Kommisjonen ajourførte opplysninger om sin tilsynsvirksomhet og sine prioriteringer på kort og mellomlang 

sikt. I henhold til de opplysningene CAC ga, var det innført visse korrigerende tiltak. Andre korrigerende tiltak befinner 

seg på forskjellige gjennomføringsnivåer. CAC har angitt at deres prioriteringer for 2015 omfatter innføring av en 

prosess for sertifisering av luftfartsselskaper i fem faser, utarbeiding av framgangsmåter for særlige godkjenninger, 

rekruttering av ytterligere teknisk personell, utarbeiding og gjennomføring av et program for sikkerhetstilsyn og en 

inspeksjonsplan, innføring av nye sjekklister for inspeksjoner og tilsyn, opplæring av inspektører og bemyndigelse av 

inspektører til å utføre sine overvåkings- og kontrolloppgaver. 

53) Ved det faglige samrådet meddelte Air Astana at CAC foretok fornyet sertifisering av luftfartsselskapet i april 2015. 

Videre ga luftfartsselskapet regelmessige ajourførte opplysninger om sine luftfartsoperasjoner og sin opplærings- og 

vedlikeholdsvirksomhet.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 273/2010 av 30. mars 2010 (EUT L 84 av 31.3.2010, s. 25). Særlig betraktning 41–49. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 590/2010 av 5. juli 2010 (EUT L 170 av 6.7.2010, s. 9). Særlig betraktning 60–71. 
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54) Ved det faglige samrådet i april 2015 underrettet luftfartsselskapet SCAT Air Company Kommisjonen om at det 

allerede har gjennomgått IATAs driftssikkerhetstilsyn (International Air Transport Association Operational Safety Audit 

– IOSA) med positivt resultat, og at luftfartsselskapet sannsynligvis vil motta et IOSA-sertifikat innen utgangen av 

2015, så snart gjenstående manglende samsvar er utbedret. 

55) På bakgrunn av de opplysningene som er tilgjengelige for Kommisjonen og drøftelsene som fant sted under det faglige 

samrådet, ble det konkludert med at Kasakhstan fortsatt har utfordringer med hensyn til gjennomføringen av 

internasjonale sikkerhetsstandarder. Kommisjonen oppfordrer CAC sterkt til å trappe opp sitt arbeid med å gjennomføre 

internasjonale sikkerhetsstandarder, som en forutsetning for at Kommisjonen skal kunne vurdere en ytterligere lemping 

på de begrensningene som for øyeblikket gjelder for luftfartsselskaper under tilsyn av CAC. 

56) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Kasakhstan. 

57) 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 Libanon 

58) Samrådet med direktoratet for sivil luftfart (DGCA) i Libanon pågår, med det mål å bekrefte at Libanon gjennomfører 

planen for korrigerende tiltak som ble utarbeidet som følge av resultatene og det alvorlige sikkerhetsproblemet som ble 

fastslått på grunnlag av ICAOs samordnede valideringsbesøk i desember 2012. 

59) På et møte i Brussel 9. april 2015 underrettet rådgiveren til Libanons transportminister Kommisjonen og EASA om 

opprettelsen av en sivil luftfartsmyndighet. Ministeren viste også til forslag om å skille sikkerhetstilsynet fra 

tjenesteytingen, som for øyeblikket begge organiseres innenfor DGCA Libanon. Det ble gitt ytterligere opplysninger om 

tiltak som er truffet av DGCA sammen med ICAO. Et besøk fra ICAOs regionale sikkerhetskontor fant sted i mars 2015 

for å kontrollere framdriften i tiltakene for å løse det alvorlige sikkerhetsproblemet. 

60) Kommisjonen ga, gjennom EASA, DGCA Libanon faglig bistand til gjennomføringen av internasjonale 

sikkerhetsstandarder fra september 2014 til mars 2015, som en oppfølging av MASC-prosjektet (Mediterranean 

Aviation Safety Cell). Denne virksomheten har bistått DGCA Libanon med gjennomføringen av de korrigerende 

tiltakene, forbedringen av deres interne prosedyrer og håndbøker og forberedelsene til en forbedret organisasjons-

struktur. 

61) De sikkerhetsopplysningene som foreligger, gir ikke grunnlag for en beslutning om å pålegge et forbud eller 

driftsbegrensninger for luftfartsselskaper som er sertifisert i Libanon. Kommisjonens vurdering er imidlertid at 

situasjonen fortsatt bør overvåkes nøye. Samrådene med libanesiske myndigheter skal fortsette i samsvar med artikkel 3 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. 

62) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved 

å føre opp luftfartsselskaper fra Libanon. 

63) 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 Libya 

64) Kommisjonen er fortsatt bekymret over flysikkerhetssituasjonen i Libya. Regjeringen som er anerkjent av Unionen, har 

utpekt en ny vedkommende myndighet, den sivile luftfartsmyndigheten i Libya (LCAA). Visse flysikkerhetsrelaterte 

oppgaver, for eksempel utstedelse av NOTAM (melding til flygere), som LCAA har tildelt vedkommende myndigheter i 

andre stater. Den tidligere vedkommende myndigheten, dvs. den tidligere sivile luftfartsmyndigheten i Libya, LYCAA, 

fortsetter imidlertid å drive virksomhet, og den utsteder fortsatt NOTAM i tillegg til de som blir utstedt på vegne av 

LCAA. Dette kan påvirke flysikkerheten, fordi NOTAM som utstedes av disse organisasjonene, kan inneholde 

motstridende opplysninger dersom de dekker samme luftrom eller samme flyplasser. 

65) Kommisjonen har opprettet kontakt med LCAA, men fikk ikke anvendbare og etterprøvbare opplysninger om den 

aktuelle situasjonen med hensyn til tilsyn med sivil luftfart eller status for flysikkerheten i Libya. 

66) På grunn av den uklare og ustabile situasjonen i Libya og LCAAs begrensede evne til å føre tilstrekkelig tilsyn med 

libyske luftfartsselskaper og til å kontrollere overhengende sikkerhetsrisikoer, er vurderingen at Libya ikke klarer å 

oppfylle sine internasjonale forpliktelser i forbindelse med flysikkerhet. 

67) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Libya. 

Luftfartsselskaper fra Madagaskar 

68) Samrådene med vedkommende myndigheter på Madagaskar, Aviation Civile de Madagascar (ACM) har fortsatt aktivt 

med sikte på å overvåke disse myndighetenes framskritt i arbeidet med å sikre at sikkerhetstilsynet med alle 

luftfartsselskaper som er sertifisert på Madagaskar, er i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

69) Kommisjonen, med bistand fra EASA, hadde 28. april 2015 et samrådsmøte med ACM og representanter for 

luftfartsselskapet Air Madagascar. På dette møtet ga ACM og luftfartsselskapet opplysninger om de framskrittene som 

er gjort i gjennomføringen av deres respektive planer for korrigerende og forebyggende tiltak, iverksatt for å behandle 

de sikkerhetsproblemene som ble tatt opp under EUs vurderingsbesøk på Madagaskar i februar 2014 

70) ACM rapporterte særlig om de framskrittene som er gjort når det gjelder opplæring av inspektører, utført innenfor 

rammen av ICAOs program for faglig bistand (SAFE), og opplyste at man anser at de kvalifiserte inspektørene på 

tidspunktet for møtet hadde fått omlag 65 % av den opplæringen som kreves for at ACM skal kunne nå et akseptabelt 

prestasjonsnivå ved utøvelsen av sine tilsynsforpliktelser. Samtidig som tilsynsprogrammet i 2014 var blitt utført med 

bistand fra tredjemann, var ACM sikker på at tilsynsprogrammet i 2015 vil dokumentere ACMs evne til å ivareta sine 

tilsynsforpliktelser. ACM opplyste også at de nylig hadde besluttet å midlertidig oppheve AOC-et til luftfartsselskapene 

Aeromarine, Henri Fraise Fils Transport Aérien og Insolite Travel Fl samt godkjenningen av utdanningsorganisasjonen 

Ecole Nationale d'Enseignement de l'Aéronautique et de la Météorologie. ACM understreket til slutt at ICAOs 

vurdering, uten et besøk på stedet, av de kritiske elementene 1–5 i en sikkerhetstilsynsordning var i gang, og at denne 

vurderingen burde være ferdig i juli 2015. 

71) I tillegg til opplysninger om sin plan for forebyggende og korrigerende tiltak ga luftfartsselskapet Air Madagascar de 

siste opplysningene om utvikling av flåten, og meddelte særlig at man vurderte anskaffelse av et tredje luftfartøy av 

typen ATR 72-600, og at to luftfartøyer av typen Boeing 737-300 skulle erstattes av luftfartøyer av typen Boeing  

737-700 i fjerde kvartal av 2015. 

72) Kommisjonen merket seg opplysningene fra ACM og luftfartsselskapet Air Madagascar. Kommisjonen var positiv til 

framskrittene ACM og luftfartsselskapet Air Madagascar har gjort ved å innføre nye prosesser eller forbedre 

eksisterende prosesser. Kommisjonen betoner imidlertid sterkt behovet for at begge organisasjonene har kapasiteten til å 
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kunne gjennomføre disse prosessene på en effektiv måte. Kommisjonen anbefaler å gå fram trinnvis og å unngå 

prosesser som bare delvis blir gjennomført, slik det ble bemerket ved Unionens vurderingsbesøk på Madagaskar i 

februar 2014. 

73) ACM underrettet 8. mai Kommisjonen om at luftfartsselskapet Air Madagascar hadde anmodet om å tilføye luftfartøyer 

av typen Airbus A340-300 med registreringsmerke 5R-EAA på listen over selskapets luftfartøyer som allerede er nevnt i 

vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

74) Den 29. mai 2015 uttrykte Madagaskars minister for turisme, transport og meteorologi et ønske om at situasjonen for de 

to luftfartøyene av typen Airbus A340-300 skulle vurderes på nytt på Flysikkerhetskomiteens møte i juni 2015. Dersom 

revurderingsprosessen for en mulig fjerning av luftfartsselskapet Air Madagascar fra vedlegg B til forordning (EF) 

nr. 474/2006 ikke kunne fullføres før møtet i juni 2015, ville imidlertid ministeren støtte anmodningen fra 

luftfartsselskapet Air Madagascar om å føre opp luftfartøyet av typen Airbus A340-300 med registreringsmerke 5R-

EAA i vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

75) I lys av de alvorlige manglene som ble påpekt ved EUs vurderingsbesøk på Madagaskar i februar 2014, er 

Kommisjonens vurdering at vilkårene for slik oppføring i hovedsak ikke skiller seg fra vilkårene for å fjerne 

luftfartsselskapet Air Madagascar fra vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006. Gjennomgåelsen av opplysningene 

framlagt av ACM og luftfartsselskapet Air Madagascar etter møtet 28. april 2014, som skulle støtte oppføringen av 

luftfartøyet av typen Airbus A340-300 med registreringsmerke 5R-EAA i vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006, 

viser ikke at disse vilkårene er oppfylt. 

76) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Madagaskar. 

Luftfartsselskaper fra Den islamske republikk Mauritania 

77) Den 24. februar 2015 ble det holdt et fagmøte i Brussel mellom Kommisjonen, EASA, flere medlemsstater og 

Mauritanias sivile luftfartsmyndigheter, Agence Nationale de l'Aviation Civile, og luftfartsselskapet Mauritania Airlines 

International (MAI). Agence Nationale de l'Aviation Civile redegjorde for sikkerhetssituasjonen i Mauritania og sin 

statlige sikkerhetsplan, og påpekte de gode resultatene fra ICAOs tilsyn som ga et høyt nivå med hensyn til effektiv 

gjennomføring av internasjonale sikkerhetsstandarder. MAI forklarte hvordan de hadde reagert på de seneste SAFA-

merknadene, og at de ville gå gjennom registreringsprosessen for IATAs driftssikkerhetstilsyn. MAI bekreftet at de av 

økonomiske årsaker hadde sluttet å fly til visse bestemmelsessteder i Unionen, og at de har til hensikt å utvikle et 

regionalt nett i samarbeid med et luftfartsselskap i Unionen. MAI hadde derfor også besluttet å endre sammensetningen 

av sin flåte for å fly mindre luftfartøyer i en ruteplan med hyppigere flyginger. 

78) EASAs seneste SAFA-analyse viste forbedringer i den forstand at det ble gjort færre merknader ved SAFA-kontroller i 

Unionen, selv om det fra noen medlemsstater ble påpekt at innføring av en ny type luftfartøy i MAIs flåte, Embraer 

ERJ145, ikke hadde blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte. Fra 10. til 14. mars 2015 ble det gjennomført et 

IOSA-forhåndstilsyn i Nouakchott. Agence Nationale de l'Aviation Civile og MAI ga Kommisjonen foreløpige 

resultater fra dette forhåndstilsynet. På grunnlag av dette ser det ut til at internasjonale sikkerhetsstandarder 

gjennomføres på en akseptabel måte, og det er ingenting som tyder på at det foreligger særlig foruroligende 

sikkerhetsmangler. 

79) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved 

å føre opp luftfartsselskaper fra Den islamske republikk Mauritania.  
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80) 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 Mosambik 

81) Et samordnet valideringsbesøk fra ICAO fant sted i november og desember 2014 for å evaluere framdriften i 

gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak til vedkommende sivile luftfartsmyndigheter i Mosambik, Instituto de 

Aviação Civil de Moçambique (IACM). ICAOs samordnede valideringsbesøk dekket områdene innenfor regelverket for 

sivil luftfart i Mosambik, den interne organiseringen til IACM, flyplassene, hjelpemidlene på bakken og 

flysikringstjenestene i Mosambik. Rapporten fra ICAOs samordnede valideringsbesøk ble lagt ut på ICAOs nettsted 5. 

mai 2015. 

82) I anerkjennelse av den framgangen som er oppnådd av IACM i utbedringen av manglene som ICAO påviste, samt den 

innsatsen som IACM har lagt ned for å fullføre arbeidet med å opprette et luftfartssystem som er i samsvar med 

internasjonale standarder, ble det tidligere planlagt å gjennomføre et EU-sikkerhetsvurderingsbesøk i 2015. 

83) EUs vurderingsbesøk til Mosambik fant sted i april 2015, med deltaking av sakkyndige fra Kommisjonen, EASA og 

medlemsstatene. De områdene som ble vurdert, var det primære luftfartsregelverket og regelverket for sivil luftfart, den 

interne organiseringen til IACM, opplæring og sertifisering av personell, tilsyn med luftfartøyers luftdyktighet og tilsyn 

med luftfartøyoperasjoner. 

84) EUs vurderingsbesøk gjorde det klart at den eksisterende rettslige rammen avviker en del fra internasjonale 

sikkerhetsstandarder. Den reviderte grunnleggende luftfartsloven, med endringer som vil utbedre disse påviste avvikene, 

venter på godkjenning fra myndighetene. Det finnes spesifikke lover og tekniske forskrifter, men de er verken 

fullstendige eller konsekvente. De reviderte vedtektene til IACM, som gir IACM nødvendig økonomisk og driftsmessig 

handlefrihet og løser påviste mangler på dette området, venter også på godkjenning fra myndighetene. Det meste av 

rekrutteringen av personell er fullført, og noen av de planlagte organisatoriske endringene er gjennomført, men det 

gjenstår fortsatt en betydelig del av den gjennomføringen som er nødvendig. 

85) EUs vurderingsbesøk påviste også svakheter og mangler på en rekke områder av IACMs arbeid, herunder opplæring og 

sertifisering av personell og tilsyn med luftdyktighet og luftfartøyoperasjoner. Hos de tre operatørene som ble besøkt 

som et relevant utvalg, påviste EUs vurderingsgruppe store mangler i føring av registre, utilstrekkelige håndbøker, 

dårlig organisering og dårlig vedlikeholdspraksis. Selv om noe av dette i sin helhet er operatørens ansvar, kan mange av 

dem betraktes som tegn på mangel på tilstrekkelig tilsyn fra myndighetenes side. 

86) På den annen side viste IACM at de er fast bestemte på å fortsette arbeidet mot det endelige målet å oppnå et 

luftfartssystem som er i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder, og drar fortsatt nytte av full støtte og 

tilslutning fra myndighetene. IACM vil også ha behov for profesjonell, kompetent og objektiv veiledning i tiden som 

kommer. Kommisjonen forbereder sammen med IACM og EASA slik faglig bistand med sikte på å bidra til å utbedre 

gjenværende mangler og avslutte den interne kapasitetsoppbyggingen som er nødvendig for å nå den påkrevde 

bærekraften. 

87) EUs vurderingsbesøk gjorde det mulig for Kommisjonen å konkludere med at det gjenstår viktige mangler i 

sikkerhetstilsynsordningen i Mosambik, selv om IACM viste betydelig framgang i gjennomføringen av internasjonale 

sikkerhetsstandarder. IACMs evne til å føre tilsyn med sivil luftfartsvirksomhet i Mosambik er på dette tidspunktet ennå 

ikke på et tilstrekkelig høyt nivå i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Det foreligger derfor ikke tilstrekkelig 

dokumentasjon som støtter en beslutning om å lempe på driftsforbudet for alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Mosambik. 

88) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Mosambik.  
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Luftfartsselskaper fra Filippinene 

89) I mars 2010 ble alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Republikken Filippinene, oppført i vedlegg A til forordning 

(EF) nr. 474/2006(1), på grunnlag av kontrollert dokumentasjon på at myndighetene som er ansvarlige for tilsynet med 

disse luftfartsselskapene, ikke har tilstrekkelig evne til å håndtere sikkerhetsmangler. Det forelå også utilstrekkelig 

dokumentasjon på samsvar med gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder og anbefalt praksis for luftfartsselskapene 

som er sertifisert i Republikken Filippinene. 

90) I juli 2013 ble luftfartsselskapet Philippine Airlines fjernet fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006(2). I april 

2014 ble også luftfartsselskapet Cebu Pacific Air fjernet fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006(3). Begge disse 

beslutningene bygde på et EU-besøk med vurdering på stedet i juni 2013, forbedret sikkerhetstilsyn fra den sivile 

luftfartsmyndigheten i Filippinene (CAAP) med disse luftfartsselskapene og disse luftfartsselskapenes evne til å sikre 

effektivt samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. I april 2014 kunngjorde De forente staters føderale 

luftfartsmyndighet (FAA) sin beslutning om å oppgradere Filippinenes status for samsvar fra kategori 2 til kategori 1 i 

henhold til sitt program for vurdering av den internasjonale flysikkerheten (IASA). 

91) Den 10. mars 2015 ble det holdt et faglig samråd mellom sakkyndige fra Kommisjonen, EASA, en medlemsstat og 

representanter på ledelsesnivå fra CAAP samt tre luftfartsselskaper sertifisert i Filippinene, nemlig Zest Airways Inc. 

(Dba Air Asia Zest), Air Philippines Corporationog South East Asian Airlines (SEAir) Inc. CAAP framla ajourførte 

opplysninger om pågående organisatoriske forbedringer, herunder omorganiseringen av dets kontrollmyndighet for 

luftfartsstandarder og opplysninger om opplæring av CAAP-inspektører. CAAP framla i tillegg nærmere opplysninger 

om sitt sikkerhetstilsyn med luftfartsselskapene Air Asia Zest, Air Philippines Corporation og South East Asian Airlines 

(SEAir) Inc. Når det gjelder CAAPs sikkerhetstilsyn, omfattet opplysningene framlagt på møtet det planlagte 

programmet for minste antall årlige inspeksjoner (MRAI) for hvert luftfartsselskap samt nærmere opplysninger om 

overvåkingsvirksomheten knyttet til hvert enkelt av dem. På møtet framla CAAP også ajourførte opplysninger om 

gjennomføringen av Filippinenes statlige sikkerhetsprogram. Disse ajourførte opplysningene inneholdt nærmere 

informasjon om Filippinenes statlige program for sikkerhet på rullebanen, herunder et tilhørende opplærings- og 

bevisstgjøringsprogram. CAAP framla også ajourførte opplysninger om undersøkelsen av utforkjøringen fra rullebanen 

med et luftfartøy fra Air Asia Zest som skjedde 30. desember 2014. 

92) Ved de faglige samrådene 10. mars 2015 ga Air Asia Zest, Air Philippines Corporation og South East Asian Airlines 

(SEAir) Inc hver for seg en beskrivelse av sin luftfartsvirksomhet. Opplysningene som hvert luftfartsselskap ga, 

omfattet opplysninger om organisasjonsstruktur og virkemåte for deres respektive sikkerhets- og kvalitetsavdelinger. 

Dette omfattet opplysninger om nåværende flåte, reduksjon av sikkerhetsproblemer hos hvert selskap og opplysninger 

om intern kvalitetssikring. I tillegg presenterte hvert luftfartsselskap sine programmer for overvåking av flygedata 

(FDM). 

93) På bakgrunn av den dokumentasjonen som ble framlagt ved disse faglige samrådene, ble det gjennomført et EU-besøk 

med vurdering på stedet i Filippinene i april 2015. Sakkyndige fra Kommisjonen, EASA og medlemsstatene deltok på 

dette vurderingsbesøket. Vurderingsbesøket ble gjennomført i CAAPs lokaler og hos tilfeldig utvalgte luftfartsselskaper 

som er sertifisert i Filippinene, nemlig Air Asia Inc, Air Asia Zest, Air Philippines Corporation, Island Aviation Inc, 

Magnum Air (Skyjet) Inc, South East Asian Airlines (SEAir) Inc og South East Asian Airlines (SEAIR) International. 

94) Det ble under EU-besøket med vurdering på stedet framlagt dokumentasjon på at kontrollmyndigheten for 

luftfartsstandarder har 173 ansatte som direkte arbeider med sertifisering og tilsyn. Ut fra den dokumentasjonen som ble 

innhentet, ble det bekreftet at de overordnede drifts- og vedlikeholdsinspektørene hadde tilstrekkelig erfaring til å foreta 

effektivt tilsyn, og at de hadde fått formell opplæring med hensyn til sitt tilsynsansvar. For å bistå inspektørene med å 

utføre sine tilsynsoppgaver har CAAP utarbeidet en jobbveiledning for inspektører, som inneholder strukturerte 

sjekklister, CAAPs tekniske retningslinjer, inspeksjonsskjemaer og referansedokumenter for tilsyn.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 273/2010 av 30. mars 2010 (EUT L 84 av 31.3.2010, s. 25). Særlig betraktning 74–87. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 659/2013 av 10. juli 2013 (EUT L 190 av 11.7.2013, s. 54). Særlig betraktning 80–94. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 368/2014 av 10. april 2014 (EUT L 108 av 11.4.2014, s. 16). Særlig  

betraktning 102–119. 
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95) I dokumentasjonen som CAAP framla under EU-besøket med vurdering på stedet, inngikk at CAAP som hjelp ved 

planleggingen av tidsplanen for minste antall årlige inspeksjoner (MRAI) bruker en rapporterings- og sporingsdatabase 

(CASORT) i forbindelse med sikkerhetstilsyn med sivil luftfart. Med sikte på å gi den enkelte inspektør mulighet til å 

gjennomføre en strukturert tilsynsplan, offentliggjør CAAP nasjonale retningslinjer for tilsyns- og inspeksjons-

programmer. Dette dokumentet inneholder ulike alternativer for målrettede inspeksjoner dersom en innehaver av et 

godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC) ikke leverer tilstrekkelig gode resultater. Når det gjelder sertifisering 

og fornyelse av AOC, har CAAP offentliggjort en håndbok for sertifisering og administrasjon av luftfartsselskaper. 

Under EUs vurderingsbesøk ble det tatt stikkprøve av dokumentasjonen for sertifisering og fornyelse for ni 

luftfartsselskaper sertifisert av CAAP, herunder alle luftfartsselskapene som EUs vurderingsgruppe besøkte. I tillegg ble 

det gjort observasjoner av CAAP-inspektører som utførte spesifikk tilsynsvirksomhet. Planleggingen og gjennom-

føringen av dette arbeidet ble vurdert å være av tilfredsstillende kvalitet. 

96) Som et relevant utvalg av luftfartsselskaper sertifisert i Filippinene ble sju luftfartsselskaper besøkt under EU-besøket 

med vurdering på stedet. Dette utvalget omfattet de fire største luftfartsselskapene som er sertifisert i Filippinene, som 

fortsatt er oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. Besøket hadde til hensikt å kontrollere i hvor stor grad 

de overholdt internasjonale sikkerhetsstandarder. I tillegg var hensikten med besøket, i samsvar med de felles kriteriene 

fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005, å vurdere disse luftfartsselskapenes vilje og evne til å utbedre 

sikkerhetsmangler. Hovedkonklusjonen av besøkene hos disse luftfartsselskapene er at det ikke manglet vilje og 

generelt heller ikke evne til å utbedre sikkerhetsmangler. 

97) Med hensyn til EU-besøket med vurdering på stedet ble det når det gjelder de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til 

forordning (EF) nr. 2111/2005 konkludert med at den sivile luftfartsmyndigheten i Filippinene både har vilje og evne til 

å utbedre sikkerhetsmangler, og at den har tilstrekkelig evne til å gjennomføre og om nødvendig håndheve gjeldende 

internasjonale sikkerhetsstandarder, herunder Filippinenes regelverk for sivil luftfart. 

98) CAAP ble hørt av Flysikkerhetskomiteen 10. juni 2015. Ved denne anledningen ble som et relevant utvalg tre 

luftfartsselskaper sertifisert i Filippinene også hørt (Air Asia Zest, Air Philippines Corporation og Cebgo Inc, tidligere 

South East Asian Airlines (SEAir) Inc). 

99) CAAP framla for Komiteen den nåværende organisasjonsstrukturen for sin kontrollmyndighet for luftfartsstandarder, 

opplysninger om den eksisterende arbeidsstyrken som utfører sikkerhetstilsynsoppgaver samt en generell oversikt over 

luftfartsvirksomheten i Filippinene. CAAP rapporterte at den har tilsynsansvar for 36 AOC-innehavere, og at den har 

klassifisert ni av dem som operatører av store luftfartøyer. CAAP ga også en oversikt over det tilsynet som er planlagt 

for 2015, for de tre luftfartsselskapene som deltok i høringen. CAAP framhevet dessuten sitt engasjement, i egenskap av 

å være vedkommende myndighet i Filippinene, for å fortsette med sin plan for kontinuerlig forbedring. 

100) I sin presentasjon ga CAAP en oversikt over sin plan for korrigerende tiltak med hensyn til de merknadene som ble 

framsatt av EUs vurderingsgruppe under EU-besøket med vurdering på stedet. De korrigerende tiltakene som ble 

framlagt, omfattet fokus på visse prioriterte saker, som forbedring av CAAPs opplæringsprogram for inspektører, 

forbedringer i infrastrukturen for informasjonsteknologi, fortsatte tiltak for å øke kompetansen hos inspektørene samt en 

forpliktelse til å fortsette arbeidet med standardisering av sikkerhetstilsynet. I tillegg ga CAAP nærmere opplysninger 

om forbedringer i infrastruktur, herunder tiltak knyttet til sitt statlige program for sikkerhet på rullebanen. 

101) Air Philippines Corporation framla nærmere opplysninger om sin organisasjonsstruktur, sine planer for sin 

luftfartøyflåte og om sitt sikkerhetsstyringssystem. Selskapet rapporterte om sin struktur for sikkerhetsmøter, om 

sikkerhetsrapportering og sikkerhetsstyring samt om sitt program for overvåking av flygedata, herunder hvordan det 

kontinuerlig overvåker risikoreduserende tiltak. Air Philippines Corporation ga opplysninger om selskapets funksjon for 

sikkerhetsbekreftelse og anvendelse av framgangsmåter for endringsstyring. Dessuten rapporterte luftfartsselskapet om 

sine oppfølgingstiltak med hensyn til de merknadene som ble framsatt under EU-besøket med vurdering på stedet. 

102) Cebgo Inc framla opplysninger om selskapets styringsstruktur, sikkerhetsstyringssystem, program for forebygging av 

ulykker og flysikkerhet, program for styring av flygedata, kvalitetsstyringssystem og system for kontroll av 

luftdyktighet og vedlikehold. Opplysningene omfattet selskapets sikkerhetsmål for 2015 og dokumentasjon på prosessen 

for sikkerhetsrapportering. Cebgo Inc avga rapport om selskapets fem viktigste prioriteringsområder innen sikkerhet, og 

hvilke tiltak som treffes i den forbindelse. Luftfartsselskapet framla dessuten en oversikt over sine oppfølgingstiltak med 

hensyn til de merknadene som ble framsatt under EU-besøket med vurdering på stedet.  
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103) Air Asia Zest framla opplysninger om selskapets flåte, organisasjonsstruktur og sikkerhets- og kvalitetsstyringsavdeling. 

Opplysningene omfattet selskapets høye sikkerhetsmål, prosess for sikkerhetsrapportering, program for analyse av 

flygedata samt selskapets fem viktigste prioriteringsområder innen sikkerhet. Luftfartsselskapet framla dessuten en 

oversikt over sine oppfølgingstiltak med hensyn til de merknadene som ble framsatt under EU-besøket med vurdering 

på stedet. 

104) På grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger, herunder resultatene av EU-besøket med vurdering på stedet og de 

opplysningene som ble gitt på høringen i Flysikkerhetskomiteen, er Kommisjonens vurdering at CAAP har gjort 

vedvarende forbedringer over et lengre tidsrom. Den anerkjenner også at CAAP ikke har manglet vilje til å samarbeide 

fortløpende med Kommisjonen, og at CAAP er åpen i sin anerkjennelse av at den bør fortsette forbedringene for å 

videreutvikle sikkerhetstilsynet og overvåkingsordningene. Vurderingen er at CAAP har evne til å utøve sitt ansvar for 

tilsyn med luftfartsselskaper som er sertifisert i Filippinene. Ved høringen i Flysikkerhetskomiteen forpliktet CAAP seg 

fullt ut til å gå i en kontinuerlig sikkerhetsdialog med Kommisjonen, herunder gjennom tilleggsmøter dersom og når 

Kommisjonen mener at det er nødvendig. 

105) Kommisjonen merket seg at alle de tre luftfartsselskapene som er sertifisert i Filippinene, som ved relevant tilfeldig 

utvalg var invitert til høringen i Flysikkerhetskomiteen, framla sine opplysninger på en tilfredsstillende måte, og alle er i 

stand til å gi nærmere opplysninger om sikker gjennomføring av sine respektive operasjoner. Kommisjonens vurdering 

er at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på samsvar med gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder og 

anbefalt praksis når det gjelder luftfartsselskaper som er sertifisert i Republikken Filippinene. 

106) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at EU-

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne alle luftfartsselskaper som 

er sertifisert i Republikken Filippinene fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

107) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere at alle luftfartsselskaper i Filippinene faktisk overholder gjeldende 

sikkerhetsstandarder, ved å prioritere inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. Dersom 

resultatene av slike inspeksjoner eller andre relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at internasjonale sikkerhets-

standarder ikke blir overholdt, vil Kommisjonen måtte treffe tiltak i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon 

108) 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. 

109) Kommisjonen hadde 23. mars 2015, med bistand fra EASA, møte med representanter for vedkommende myndigheter i 

Den russiske føderasjon (FATA). Formålet med dette møtet var å gjennomgå sikkerhetsnivået hos russiske 

luftfartsselskaper i SAFAs inspeksjoner på bakken i tidsrommet mellom 10. mars 2014 og 9. mars 2015, og identifisere 

saker som krever særlig oppmerksomhet. Under møtet forpliktet FATA seg til å følge opp visse tilfeller av manglende 

overholdelse som ennå ikke var korrekt utbedret, og til å gi Kommisjonen ajourførte opplysninger om sin status før 

utgangen av mai. 

110) FATA underrettet Kommisjonen om at de på grunn av utvidelsen av SAFA-systemet, også overvåker russiske 

luftfartsselskapers SAFA-resultater i visse tredjestater. FATA opplyste også at de hadde utpekt nye sikkerhetsinspektører til 

å ta seg av luftfartsselskaper som har åpne merknader etter inspeksjoner innenfor rammen av SAFA-programmet. FATA 

uttrykte forventning om at dette tilsynet vil ytterligere forbedre operatørenes evne til rask reaksjon og kvaliteten på deres 

korrigerende tiltak. FATA ga også Kommisjonen ajourførte opplysninger om de siste midlertidige opphevingene og 

tilbakekallingene av godkjenningssertifikater for luftfartsselskaper de har ansvaret for. 

111) På bakgrunn av tilgjengelige opplysninger konkluderte Kommisjonen med at det ikke er nødvendig med en høring i 

Flysikkerhetskomiteen av russiske luftfartsmyndigheter eller av luftfartsselskaper som er sertifisert i Den russiske 

føderasjon.  
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112) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, ved 

å føre opp luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon. 

113) Medlemsstatene skal 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. 

114) 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. 

Luftfartsselskaper fra Sudan 

115) På bakgrunn av den jevnlige kontakten mellom den sivile luftfartsmyndigheten i Sudan (SCAA) og Kommisjonen ser 

det ut til at SCAA har gjort gode framskritt når det gjelder tilsyn med luftfartsselskaper som er sertifisert i Sudan. SCAA 

underrettet også Kommisjonen om at visse luftfartsselskaper har gjort gode framskritt i gjennomføringen av 

internasjonale sikkerhetsstandarder. 

116) SCAA har sagt ja til et EU-besøk med vurdering på stedet i oktober 2015. Dette vurderingsbesøket er planlagt for å 

kontrollere opplysningene som SCAA har gitt, og for å samle ytterligere opplysninger for å støtte en mulig beslutning 

om luftfartsselskaper som er sertifisert i Sudan. På det nåværende tidspunkt foreligger det ikke nok opplysninger til 

støtte for en beslutning om luftfartsselskaper som er sertifisert i Sudan. 

117) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Sudan. 

Luftfartsselskaper fra Thailand 

118) Et fullstendig tilsyn innenfor rammen av ICAOs program for sikkerhetstilsyn (USOAP) og løpende overvåking (CMA) 

ble gjennomført av ICAO i Kongeriket Thailand i januar 2015. Det generelle resultatet viser at den faktiske 

gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder i Thailand ligger relativt langt under verdensgjennomsnittet. På 

bakgrunn av tilsynsresultatene rapporterte ICAO et alvorlig sikkerhetsproblem med hensyn til sertifisering av 

luftfartsselskaper, herunder godkjenningen av spesifikke driftsprosedyrer. Avdelingen for sivil luftfart (DCA) i Thailand 

framla en plan for korrigerende tiltak for ICAO for å utbedre manglene. 

119) DCA kontaktet Den europeiske union og EASA for å be om faglig bistand som støtte til utbedringen av de merknadene 

som ble framsatt av ICAO. EASA gjennomførte i april 2015 et besøk for å yte faglig bistand i Thailand, og det vil bli 

gitt ytterligere faglig bistand og samarbeid i de kommende månedene. 

120) På grunnlag av resultatene fra ICAOs tilsyn og anbefalingene fra besøket for å yte faglig bistand ble DCA i Thailand, 

sammen med luftfartsselskapet Thai Airways International, invitert til faglige samråd i Brussel for å samle inn 

ytterligere opplysninger om korrigerende tiltak som DCA treffer på kort, mellomlang og lang sikt. DCA i Thailand samt 

Thai Airways International så positivt på denne invitasjonen, og framla på en åpen måte alle opplysningene det ble bedt 

om før møtet. 

121) Ved det faglige samrådet som fant sted 3. juni 2015, viste både DCA og Thai Airways International klar vilje til dialog, 

og framla så mye informasjon som mulig. DCA understreket at thailandske myndigheter er fullstendig klar over 

betydningen av sikkerheten i sivil luftfart, og har forpliktet seg til å yte nødvendige midler for å forbedre 

sikkerhetstilsynsordningen til DCA Thailand, som snart vil bli omorganisert til myndigheten for sivil luftfart i Thailand, 

med et betydelig større budsjett.  
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122) Thai Airways International framla på en tydelig måte selskapets sikkerhets- og kvalitetsstyringssystem. Luftfarts-

selskapet viste at det var i stand til å sikre tilstrekkelig samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

123) Kommisjonens vurdering er at de sikkerhetsopplysningene som foreligger, ikke gir grunnlag for en beslutning om å 

pålegge et forbud eller driftsbegrensninger på luftfartsselskaper som er sertifisert i Thailand. Kommisjonens vurdering 

er imidlertid at situasjonen fortsatt bør overvåkes nøye. 

124) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Thailand. 

125) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Thailand, i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

126) 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 Jemen 

127) Ved brev av 10. april 2015 forhørte Kommisjonen seg med Jemens myndighet for sivil luftfart og meteorologi (CAMA) 

om den forverrede sikkerhetssituasjonen i Jemen påvirker CAMAs evne til å utøve sikkerhetstilsyn med 

luftfartsselskapene som er sertifisert i Jemen. 

128) Den 18. mai 2015 underrettet luftfartsselskapet Yemen Airways (Yemenia) Kommisjonen om at det i slutten av mars 

2015 midlertidig hadde innstilt sine flyginger på grunn av den forverrede situasjonen i Jemen. I tillegg ble det i denne 

underretningen fra Yemenia uttalt at selskapets luftfartøyer ble oppbevart på forskjellige steder utenfor Jemen. I et brev 

av 1. juni 2015 underrettet CAMA Kommisjonen om at luftfartøyene til Yemenia ikke lenger var i Jemen, og at CAMA 

når det gjelder sitt tilsynsansvar, hadde til hensikt å samarbeide med luftfartsmyndighetene i de statene der luftfartøyene 

for øyeblikket blir oppbevart. I det samme brevet opplyste CAMA også at det på grunn av den forverrede 

sikkerhetssituasjonen i Jemen for øyeblikket var lite luftfartsvirksomhet i landet. 

129) På bakgrunn av opplysningene mottatt fra CAMA og Yemenia ble det konkludert med at situasjonen fortsatt burde 

overvåkes nøye, men at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for en beslutning om å pålegge et forbud for luftfartsselskaper 

som er sertifisert i Jemen på dette tidspunktet. 

130) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Jemen. 

131) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Jemen, i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Zambia 

132) Den 25. februar 2015 ble det holdt et fagmøte med deltaking fra representanter på ledelsesnivå fra den sivile 

luftfartsmyndigheten i Zambia (ZCAA), Kommisjonen, EASA og medlemsstatene. ZCAA ga en omfattende og åpen 

oversikt over hvilke tiltak som er truffet det siste året når det gjelder utviklingen av ZCAA, rekruttering av personell til 

ZCAA, utarbeiding av et regelverk for sivil luftfart i Zambia og forbedringen av tilsynet med luftfartsselskapene.  
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133) Det ser ut til at ZCAA har gjort gode framskritt når det gjelder å utbedre en rekke av ICAOs merknader, og at det er lagt 

et solid grunnlag for videre utvikling av sikkerhetstilsynsordningen for sivil luftfart i Zambia. På de fleste av ICAOs åtte 

kritiske punkter som utgjør en sikkerhetstilsynsordning for sivil luftfart, gjenstår det imidlertid fortsatt et betydelig 

arbeid. 

134) ZCAA opplyste at den vil fortsette å arbeide med gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder. 

Kommisjonen har til hensikt å foreta ytterligere vurderinger for å fastslå hvorvidt det vil la seg gjøre å organisere et EU-

besøk med vurdering på stedet for å kontrollere gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder i Zambia, før 

utgangen av oktober 2015. 

135) 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Zambia. 

Avsluttende betraktninger 

136) Når det gjelder andre luftfartsselskaper som for øyeblikket er oppført på EU-listen, har Kommisjonen kontrollert om det 

er hensiktsmessig å ajourføre listen, og har konkludert med at det ikke er tilfelle. 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 EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det gjelder disse luftfartsselskapene. 

137) 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 verne følsomme opplysninger og redusere de kommersielle virkningene til et minimum, at beslutninger som treffes av 

Kommisjonen i forbindelse med ajourføring av listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller 

driftsbegrensninger i Unionen, offentliggjøres i Den europeiske unions tidende og trer i kraft dagen etter at de er 

kunngjort. 

138) Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres. 

139) 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. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 på vegne av presidenten 

 Violeta BULC 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 162 av 27.6.2015, s. 83–97] 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) NR. 1315/2013 

av 11. desember 2013 

om unionsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett og om oppheving av 

beslutning nr. 661/2010/EU(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 172, 

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 og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF(3) ble 

av klarhetshensyn omarbeidet ved europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 661/2010/EU(4). 

2) Planlegging, utvikling og drift av transeuropeiske 

transportnett bidrar til at viktige unionsmål nås, blant 

annet som fastsatt i Europa 2020-strategien og 

Kommisjonens hvitbok kalt «Roadmap to a Single 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 348 av 20.12.2013, 

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 280/2015 av 

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 

utenfor de fire friheter, og protokoll 37 om listen omhandlet i 

artikkel 101, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 38 av 22.6.2017, s. 70. 

(1) EUT C 143 av 22.5.2012, s. 130. 

(2) EUT C 225 av 22.7.2012, s. 150. 

(3) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 

om Fellesskapets retningslinjer for utvikling av et transeuropeisk 

transportnett (EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 661/2010/EU  

av 7 juli 2010 om unionsretningslinjer for utvikling av et 

transeuropeisk transportnett (EUT L 204 av 5.8.2010, s. 1). 

European Transport Area – Towards a competitive and 

resource efficient transport system» («hvitboken»), 

som at det indre marked skal fungere tilfredsstillende 

og den økonomiske, sosiale og geografiske 

utjevningen styrkes. De særlige målene omfatter også 

sammenhengende, sikker og bærekraftig mobilitet for 

personer og varer, idet alle unionens regioner sikres 

tilgjengelighet og forbindelser og det bidras til å skape 

ytterligere økonomisk vekst og konkurranseevne i et 

globalt perspektiv. De særlige målene bør nås ved å 

opprette sammenkoplinger og samtrafikkevne mellom 

nasjonale transportnett på en ressurseffektiv og 

bærekraftig måte. Jernbanens samtrafikkevne kan for 

eksempel styrkes gjennom nyskapende løsninger som 

tar sikte på å bedre kompatibiliteten mellom systemer, 

som kjøretøyutstyr og jernbanespor med flere 

sporvidder. 

3) Økt trafikk har gitt overbelastning i internasjonal 

transport. For å sikre internasjonal mobilitet for varer 

og passasjerer er det nødvendig å øke kapasiteten i det 

transeuropeiske transportnettet, og kapasiteten bør 

brukes på best mulig måte og om nødvendig utvides 

ved å fjerne flaskehalser i infrastrukturen og bygge ut 

manglende strekninger i infrastrukturen mellom 

medlemsstater og eventuelt nabostater, idet det tas 

hensyn til pågående forhandlinger med kandidatstater 

og potensielle kandidatstater. 

4) Som fastsatt i hvitboken kan transportsystemenes 

formålstjenlighet og effektivitet forbedres betraktelig 

ved å sikre en bedre modal integrering i nettet med 

hensyn til infrastruktur, informasjonsflyter og 

framgangsmåter. 

5) I hvitboken etterlyses utnytting av transportrelatert 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å sikre 

bedre og integrert trafikkforvaltning og forenkle de 

administrative framgangsmåtene gjennom bedre 

godslogistikk, sporing av last og best mulige ruteplaner 

og best mulig trafikkflyt. Ettersom slike tiltak fremmer 

effektiv forvaltning og bruk av transportinfrastruktur, 

bør de omfattes av denne forordning.  

2021/EØS/17/78 
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6) I politikken for det transeuropeiske transportnettet må 

det tas hensyn til utviklingen av transportpolitikk og 

eierskap til infrastrukturen. Medlemsstatene er fortsatt 

hovedansvarlige for å bygge og vedlikeholde 

transportinfrastruktur. Andre foretak, herunder parter i 

privat sektor, har imidlertid også blitt aktuelle for 

gjennomføringen av et transeuropeisk transportnett med 

ulike transportsystemer og tilknyttede investeringer, 

herunder regionale og lokale myndigheter, forvaltere av 

infrastruktur, konsesjonsinnehavere eller havne- og 

lufthavnmyndigheter. 

7) Det transeuropeiske transportnettet består i stor grad av 

eksisterende infrastruktur. For å nå målene foren nye 

politikken for et transeuropeisk nett bør det etableres 

ensartede krav til infrastrukturen i en forordning som 

skal oppfylles av infrastrukturen i det transeuropeiske 

nettet. 

8) Det transeuropeiske nettet bør utvikles ved at det bygges 

en ny transportinfrastruktur, gjennom rehabilitering og 

oppgradering av eksisterende infrastruktur og gjennom 

tiltak som fremmer ressurseffektiv bruk. Rehabilitering 

av jernbaneinfrastruktur er i særlige tilfeller nødvendig 

grunnet manglende regelmessig vedlikehold tidligere. 

Rehabilitering er en prosess som bidrar til å oppnå de 

opprinnelige konstruksjonsparametrene for eksisterende 

anlegg for jernbaneinfrastruktur kombinert med 

langsiktig forbedring av kvaliteten i forhold til dagens 

tilstand, i samsvar med anvendelsen av kravene og 

bestemmelsene i denne forordning. 

9) Ved gjennomføring av prosjekter av felles interesse 

bør det tas hensyn til de særlige omstendighetene rundt 

det enkelte prosjekt. Når det er mulig, bør synergier 

med annen politikk utnyttes, for eksempel med hensyn 

til turisme, ved å la veianlegg som broer og tunneler 

omfatte infrastruktur for langdistansesykkelstier som 

EuroVelo-rutene. 

10) Det transeuropeiske transportnettet bør utvikles gjennom 

en tolagsstruktur bestående av et samlet nett og et 

hovednett basert på en felles og oversiktlig metode, der 

de to lagene er høyeste plan for infrastrukturplanlegging 

i Unionen. 

11) Det samlede nettet bør dekke hele Europa og sikre 

tilgjengelighet til og forbindelser mellom alle 

regionene i Unionen, herunder de mest fjerntliggende, 

mest isolerte og ytterste regioner, noe som også skal 

oppnås gjennom den integrerte maritime politikken 

fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1255/2011(1), og styrke den sosiale og økonomiske 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1255/2011 av 

30. november 2011 om opprettelse av et program for å støtte 

videreutvikling av en integrert maritim politikk (EUT L 321 av 

5.12.2011, s. 1). 

utjevningen mellom dem. Retningslinjene fastsatt i 

denne forordning («retningslinjene») bør utgjøre 

kravene til infrastrukturene i det samlede nettet for å 

fremme utviklingen av et kvalitetsnett i Unionen innen 

2050. 

12) I hvitboken erkjennes det også at det stadig er 

betydelige ulikheter i transportinfrastrukturen mellom 

de østlige og vestlige delene av Unionen. Disse 

ulikhetene må håndteres for å oppnå et fullstendig 

integrert transportnett i Europa. 

13) Hovednettet bør fastlegges, og det bør prioriteres å 

treffe egnede tiltak for utviklingen innen 2030 innenfor 

rammen fastsatt for det samlede nett. Hovednettet bør 

utgjøre ryggraden i utviklingen av et bærekraftig 

transportnett med ulike transportsystemer og bidra til 

utviklingen av hele det samlede nettet. Det bør gjøre 

det mulig å konsentrere Unionens tiltak om de 

komponentene i det transeuropeiske transportnettet 

som har høyest europeisk tilleggsverdi, særlig på 

grensekryssende strekninger, manglende strekninger, 

multimodale knutepunkter og store flaskehalser, til 

støtte for formålet, fastsatt i hvitboken om å redusere 

utslippet av klimagasser fra transport med 60 prosent 

under nivået for 1990 innen 2050. 

14) I behørig begrunnede tilfeller bør det være mulig å gi 

fritak for kravene til infrastruktur i hovednettet. Dette 

bør omfatte tilfeller der investeringer ikke er berettiget, 

for eksempel i tynt befolkede områder. 

15) Den særlige situasjonen for isolerte eller delvis isolerte 

jernbanenett bør anerkjennes i form av unntak fra 

særlige infrastrukturkrav. 

16) Når gjennomføringen av hovednettet gjennomgås 

innen 2023, bør Kommisjonen ta hensyn til nasjonale 

gjennomføringsplaner og fremtidige utvidelser. 

17) Det transeuropeiske transportnettet dekker bare deler 

av de eksisterende transportnettene. Ved gjennom-

gåelsen av hovednettets gjennomføring innen 2023 bør 

Kommisjonen i samarbeid med berørte medlemsstater 

vurdere andre deler, som visse innlands vannveier av 

klasse III. I forbindelse med denne gjennomgåelsen 

bør Kommisjonen også vurdere prosjektenes fremgang 

og bør om nødvendig kunne revurdere tidsfrister, idet 

det tas hensyn til utvikling som kan påvirke 

sannsynligheten for at tidsfristene blir holdt.  
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18) Når gjennomføringen av hovednettet gjennomgås 

innen 2023, bør Kommisjonen etter samråd med 

medlemsstatene vurdere om andre deler skal omfattes 

av nettet, særlig de prioriterte prosjektene nevnt i 

beslutning nr. 661/2010/EU. 

19) For at hovednettet skal etableres på en samordnet måte 

og til rett tid, slik at fordelene ved nettet kan utnyttes 

best mulig, bør berørte medlemsstater sikre at det 

treffes hensiktsmessige tiltak for å fullføre prosjekter 

av felles interesse innen 2030. Med hensyn til det 

samlede nettet bør medlemsstatene gjøre sitt ytterste 

for å ferdigstille det og overholde de relevante 

bestemmelsene i retningslinjene innen 2050. 

20) Det er nødvendig å utpeke prosjekter av felles interesse 

som vil bidra til oppnåelsen av det transeuropeiske 

transportnettet, som bidrar til at formålene oppnås, og 

som samsvarer med prioriteringene fastsatt i retnings-

linjene. Gjennomføringen av disse bør avhenge av 

modenhetsgrad, samsvar med Unionens og nasjonale 

rettslige framgangsmåter og tilgjengeligheten av 

økonomiske midler, uten at en medlemsstat eller 

Unionen forpliktes økonomisk på forhånd. 

21) Prosjekter av felles interesse bør ha en europeisk 

tilleggsverdi. Prosjekter over landegrensene har gjerne 

høy europeisk tilleggsverdi, men kan ha lavere direkte 

økonomisk virkning sammenlignet med rent nasjonale 

prosjekter. Slike prosjekter over landegrensene bør 

være gjenstand for en prioritert innsats fra Unionens 

side for å sikre at de gjennomføres. 

22 Når prosjekter av felles interesse søkes finansiert av 

Unionen, bør det gjennomføres en sosioøkonomisk 

nytte- og kostnadsanalyse basert på en anerkjent 

metode, idet det tas hensyn til relevante sosiale, 

økonomiske, klimamessige og miljømessige fordeler og 

kostnader. Analysen av klima- og miljømessige 

kostnader og fordeler bør baseres på miljøkonse-

kvensanalysen som gjennomføres i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/92/EU(1). 

23) For å bidra til målene i hvitboken for transport om å 

redusere utslippene av klimagasser til 60 prosent under 

nivået for 1990 innen 2050 bør konsekvensene av 

klimagass vurderes for prosjekter av felles interesse i 

form av ny, utvidet eller oppgradert transportinfra-

struktur. 

24) Deler av nettet forvaltes av andre aktører enn 

medlemsstater. Medlemsstatene er imidlertid ansvarlige 

for å sikre at reglene som gjelder for nettet, anvendes 

riktig på deres territorium. Ettersom utviklingen og 

  

(1) 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). 

gjennomføringen av det transeuropeiske nettet krever en 

felles anvendelse av denne forordning, bør alle deler av 

nettet omfattes av rettighetene og forpliktelsene fastsatt i 

denne forordning, samt de som er fastsatt i annen 

relevant unionsrett og nasjonal lovgivning. 

25) Samarbeid med nabostater og tredjestater er nødvendig 

for å sikre forbindelser og samtrafikkevne mellom de 

respektive infrastrukturnettene. Der det er formåls-

tjenlig, bør Unionen derfor fremme prosjekter av felles 

interesse med disse landene. 

26) For å oppnå modal integrasjon i nettet er det 

nødvendig med hensiktsmessig planlegging av det 

transeuropeiske nettet. Dette medfører også 

gjennomføring av særlige krav i hele nettet i form av 

infrastruktur, telematikksystemer, utstyr og tjenester. 

Det er derfor nødvendig å sikre tilstrekkelig og 

samordnet anvendelse av slike krav i hele Europa for 

alle transportformer og forbindelsene mellom dem i 

hele det transeuropeiske transportnettet og utenfor, for 

å oppnå fordelene ved nettet og muliggjøre effektiv 

transeuropeisk langdistansetransport. 

27) For å fastsette eksisterende og planlagt transport-

infrastruktur for det samlede nettet og hovednettet bør 

det tilveiebringes kart, som tilpasses over tid med 

hensyn til utviklingen av trafikkflyten. Det tekniske 

grunnlaget for kartene leveres av det interaktive 

geografiske og tekniske informasjonssystemet for det 

transeuropeiske transportnettet (TENtec), som 

inneholder mer detaljerte opplysninger om den 

transeuropeiske transportinfrastrukturen. 

28) Retningslinjene bør fastsette prioriteringer for at det 

transeuropeiske nettet skal kunne utvikles innenfor 

fastsatt tidsramme. 

29) Telematikksystemer er nødvendige for å danne et 

grunnlag for best mulig trafikk, transport og 

trafikksikkerhet og forbedre tilknyttede tjenester. 

Informasjon til passasjerer, herunder informasjon om 

billett- og bestillingssystemer, bør gis i samsvar med 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 454/2011(2). 

30) Retningslinjene bør omfatte utviklingen av det 

samlede nettet i byknutepunkter, i samsvar med 

Unionens mål om bærekraftig mobilitet i byene, 

ettersom knutepunktene er utgangspunkt eller endelig 

mål («endestasjon») for passasjerer og gods i det 

transeuropeiske jernbanenettet og transittpunkt i eller 

mellom transportformer.  

  

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 454/2011 av 5. mai 2011 om 

den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» i det 

transeuropeiske jernbanesystem (EUT L 123 av 12.5.2011, s. 11). 
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31) Takket være det store omfanget bør det transeuro-

peiske nettet kunne danne grunnlaget for den 

omfattende utnyttingen av teknologi og innovasjon, 

som for eksempel kan øke den overordnede 

effektiviteten til europeisk transportsektor og redusere 

CO2-avtrykket. Det vil bidra til å nå målene for Europa 

2020-strategien og hvitbokens mål om en reduksjon på 

60 prosent i klimagassutslipp innen 2050 (basert på 

nivået fra 1990) og samtidig bidra å oppnå formålet 

om økt drivstoffsikkerhet i Unionen. For å nå disse 

målene bør tilgjengeligheten av alternativt, rent 

drivstoff forbedres i hele det transeuropeiske nettet. 

Tilgjengeligheten av alternativt, rent drivstoff bør 

baseres på etterspørsel eller drivstoffene, og det bør 

ikke være krav om at alt rent drivstoff skal være 

tilgjengelig på alle bensinstasjoner. 

32) Det transeuropeiske transportnettet må sikre effektiv 

transport med ulike transportsystemer for å gjøre det 

mulig å ta bedre og mer bærekraftige modale valg for 

passasjerer og gods samt å gjøre det mulig å samle 

store volumer for langdistansefrakt. Det vil gjøre 

transport med ulike transportsystemer mer økonomisk 

attraktivt for passasjerer, brukere og speditører. 

33) For å oppnå en effektiv transportinfrastruktur av høy 

kvalitet innenfor alle transportformer bør utviklingen av 

det transeuropeiske transportnettet ta hensyn til 

passasjer- og godssikkerheten, bidraget til klimaend-

ringer og virkningen av potensielle naturkatastrofer og 

menneskeskapte katastrofer på infrastrukturen og 

tilgjengelighet for alle transportbrukere. 

34) Ved planlegging av infrastruktur bør medlemsstater og 

andre initiativtakere til prosjekter ta behørig hensyn til 

risikovurderinger og tilpasningstiltak som i tilstrek-

kelig grad øker motstandsdyktigheten mot klima-

endringer og miljøkatastrofer. 

35) Medlemsstater og andre initiativtakere til prosjekter bør 

foreta miljøvurderinger av planer og prosjekter som 

fastsatt i rådsdirektiv 92/43/EØF(1), europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2000/60/EF(2), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/42/EF(3), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/147/EF(4) og direktiv 2011/92/EU for 

  

(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 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) 

(3) 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). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/147/EF av  

30. november 2009 om om vern av viltlevende fugler (EUT L 20 

av 26.1.2010, s. 7). 

å unngå — eller, dersom unngåelse ikke er mulig, 

begrense eller kompensere for — negative miljø-

virkninger, som landskapsfragmentering, forsegling av 

jord og forurensning av luft og vann samt støy, og for å 

verne effektivt om det biologiske mangfoldet. 

36) Det bør tas hensyn til vernet av miljøet og det 

biologiske mangfoldet og til strategiske krav til 

transport på innlands vannveier. 

37) Medlemsstater og andre initiativtakere til prosjekter 

bør sikre at vurderingene av prosjekter av felles 

interesse utføres effektivt for å unngå unødvendige 

forsinkelser. 

38) Transportinfrastruktur bør fremme sammenhengende 

mobilitet for alle brukere, særlig eldre, bevegelses-

hemmede og funksjonshemmede passasjerer. 

39) Medlemsstater bør foreta forhåndsvurderinger av 

tilgjengeligheten til infrastrukturen og tilknyttede 

tjenester. 

40) Hovednettet bør utgjøre en del av det samlede, 

overordnede nettet. Det bør omfatte de strategisk 

viktigste knutepunktene og forbindelsene i det 

transeuropeiske transportnettet i henhold til 

trafikkbehovene. Det bør omfatte transport med ulike 

transportsystemer og deres forbindelser samt 

tilknyttede trafikk- og informasjonssystemer. 

41) Hovednettet er fastlagt på grunnlag av en objektiv 

planleggingsmetode. Metoden har fastlagt de viktigste 

byknutepunktene og lufthavnene samt grenseover-

ganger. Der det er mulig, er knutepunktene tilknyttet 

forbindelser til ulike transportsystemer så lenge det er 

økonomisk gjennomførbart, miljømessig bærekraftig 

og gjennomførbart innen 2030. Metoden har sikret 

sammenkopling av alle medlemsstatene, og 

hovedøyene er integrert i hovednettet. 

42) For å gjennomføre hovednettet innenfor fastsatt 

tidsplan kan en korridormodell brukes som et 

virkemiddel for å samordne ulike prosjekter på 

tverrnasjonalt grunnlag og synkronisere utviklingen av 

korridoren, slik at fordelene ved nettet utnyttes best 

mulig. Dette virkemiddelet bør ikke forstås som et 

grunnlag for prioritering av særlige prosjekter i 

hovednettet. Korridorer i hovednettet bør bidra til å 

utvikle infrastrukturen i hovednettet for å fjerne 

flaskehalser, styrke grensekryssende forbindelser og 

forbedre effektiviteten og bærekraften. De bør bidra til 

utjevning gjennom bedre territorialt samarbeid.  
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43) Korridorer i hovednettet bør også ta hensyn til bredere 

transportpolitiske formål og fremme samtrafikkevne, 

modal integrering og drift av ulike transportsystemer. 

Dette bør åpne for særlig utviklede korridorer som er 

optimert med hensyn til utslipp, slik at miljøvirkningen 

er minst mulig og konkurranseevnen øker, noe som 

også er gunstig med tanke på pålitelighet, begrenset 

overbelastning og lave drifts- og administrasjons-

kostnader. Korridormetoden bør være klar og ha 

innsynsmulighet, og forvaltningen av slike korridorer 

bør ikke gi ekstra administrative belastninger eller 

kostnader. 

44) Etter avtale med medlemsstaten som berøres, bør de 

europeiske koordinatorene fastsatt i denne forordning 

lette tiltak for å utforme en riktig forvaltningsstruktur 

og klarlegge finansieringskilder, både private og 

offentlige, for kompliserte prosjekter over lande-

grensene for hver korridor i hovednettet. Europeiske 

koordinatorer bør lette en samordnet gjennomføring av 

korridorene i hovednettet. 

45) Rollen til de europeiske koordinatorene er av stor 

betydning for utviklingen av, og samarbeidet tilknyttet, 

korridorene. 

46) Korridorene i hovednettet bør samsvare med 

korridorene for godstransport med jernbane fastsatt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 913/2010(1) samt den europeiske gjennomførings-

planen for Det europeiske system for styring av 

jernbanetrafikk (ERTMS) fastsatt i kommisjons-

forordning 2009/561/EF(2). 

47) For å skape best mulig sammenheng mellom retnings-

linjene og programplanleggingen for de relevante 

finansieringsordninger som er tilgjengelige på 

unionsplan, bør finansiering av transeuropeiske nett 

samsvare med denne forordning og særlig bygge på 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1316/2013(3). Tilsvarende bør den ta sikte på å 

samordne og kombinere finansiering fra relevante 

interne og eksterne ordninger, som struktur- og 

utjevningsfond, investeringsordningen for naboskaps-

politikk (NIF) og ordningen med bistand før tiltredelse 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 913/2010 av 

22. september 2010 om et europeisk jernbanenett for konkur-

ransedyktig godstransport (EUT 276 av 20.10.2010, s. 22). 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/561/EF av 22. juli 2009 om endring av 

vedtak 2006/679/EF om den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «styring, kontroll og 

signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 

tog (EUT L 194 av 25.7.2009, s. 60). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013 av 

11. desember 2013 om etablering av Ordningen for et sammen-

koplet Europa og 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). 

(IPA)(4), og fra midler fra Den europeiske investe-

ringsbank, Den europeiske bank for gjenoppbygging og 

utvikling og andre finansinstitusjoner. 

48) For å oppdatere kartene i vedlegg I for å ta hensyn til 

mulige endringer som følge av faktisk bruk av særlige 

elementer av transportinfrastruktur analysert mot 

kvantitative terskler fastsatt på forhånd bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte («TEUV»), med forbehold for dens artikkel 

172, delegeres til Kommisjonen når det gjelder 

endringer i vedlegg I og II. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under 

det forberedende arbeidet, også på ekspertplan. 

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. 

49) I planleggings- og byggefasene av prosjekter bør det 

tas behørig hensyn til interessene til regionale og 

lokale myndigheter samt det lokale sivile samfunn som 

berøres av prosjekter av felles interesse. 

50) Europeiske og nasjonale rammer for planlegging og 

gjennomføring av transportinfrastruktur samt for 

levering av transporttjenester gir berørte parter 

mulighet til å bidra til at formålene med denne 

forordning oppnås. Det nye virkemiddelet for 

gjennomføring av det transeuropeiske transportnettet, 

altså korridorene i hovednettet, er et kraftfullt verktøy 

for å realisere de respektive berørte parters potensial, 

fremme samarbeid mellom dem og styrke 

komplementariteten med medlemsstatens tiltak. 

51) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Myndigheten bør utøves i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(5). 

52) Ettersom målene for denne forordning, særlig samordnet 

etablering og utvikling av transeuropeiske transportnett, 

ikke kan oppnås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene 

og derfor på grunn av behovet for samordning av 

målene 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.  

  

(4) Rådsforordning (EF) nr. 1085/2006 av 17. juli 2006 om 

opprettelse av en ordning for bistand før tiltredelse (IPA) (EUT 

L 210 av 31.7.2006, s. 82). 

(5) 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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53) Beslutning nr. 661/2010/EU bør derfor oppheves. 

54) Denne forordning bør tre i kraft dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende, slik at 

delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter 

fastsatt i denne forordning skal kunne vedtas til rett tid. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALLMENNE PRINSIPPER 

Artikkel 1 

Formål 

1.  Denne forordning fastsetter retningslinjer for utvikling 

av et transeuropeisk transportnett som omfatter en tolags-

struktur bestående av det samlede nettet og hovednettet, hvor 

sistnevnte etableres på grunnlag av det samlede nettet. 

2.  Denne forordning utpeker prosjekter av felles interesse 

og spesifiserer kravene som skal gjelde for forvaltningen av 

infrastrukturen i det transeuropeiske nettet. 

3.  Denne forordning fastsetter prioriteringene for 

utviklingen av det transeuropeiske transportnettet. 

4.  Denne forordning fastsetter tiltakene for gjennomføring 

av det transeuropeiske transportnettet. Gjennomføringen av 

prosjekter av felles interesse avhenger av modenhetsgrad, 

samsvar med Unionens og nasjonale rettslige framgangsmåter 

og tilgjengeligheten av økonomiske midler, uten at en 

medlemsstat eller Unionen forpliktes økonomisk på forhånd. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på det transeuropeiske 

transportnettet som vist på kartene i vedlegg I. Det trans-

europeiske transportnettet består av transportinfrastruktur og 

telematikksystemer samt tiltak som fremmer effektiv 

forvaltning og bruk av slik infrastruktur og muliggjør 

etableringen og bruken av bærekraftige og effektive 

transporttjenester. 

2.  Infrastrukturen i det transeuropeiske nettet består av 

infrastruktur for jernbanetransport, transport på innlands 

vannveier, veitransport, sjøtransport, lufttransport og transport 

med ulike transportsystemer, som fastsatt i relevante avsnitt i 

kapittel II. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a) « prosjekt av felles interesse» ethvert prosjekt som 

gjennomføres i samsvar med kravene og i henhold til 

bestemmelsene i denne forordning, 

b) «nabostat» en stat som omfattes av den europeiske 

naboskapspolitikken, herunder det strategiske partnerskap, 

utvidelsespolitikken og Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde eller Det europeiske frihandelsforbund, 

c) «tredjestat» enhver nabostat eller annen stat som Unionen 

kan samarbeide med for å oppnå formålene fastsatt i 

denne forordning, 

d) «europeisk tilleggsverdi» verdien av et prosjekt som, i 

tillegg til den mulige verdien for den respektive 

medlemsstaten alene, medfører en betydelig forbedring av 

enten transportforbindelser eller transportflyter mellom 

medlemsstatene, som kan påvises i form av økt 

effektivitet, bærekraft, konkurranseevne eller utjevning i 

samsvar med formålene fastsatt i artikkel 4, 

e) «infrastrukturforvaltning» et organ eller foretak som 

særlig er ansvarlig for å etablere eller vedlikeholde 

transportinfrastruktur. Dette kan også omfatte forvaltning 

av kontroll- og sikkerhetssystemer for infrastruktur, 

f) «telematikksystemer» systemer som bruker informasjon, 

kommunikasjon, navigasjons- eller posisjonsbestem-

melses-/lokaliseringsteknologi for å forvalte infrastruktur, 

mobilitet og trafikk effektivt i det transeuropeiske 

transportnettet og formidle tjenester med tilleggsverdi til 

statsborgere og operatører, herunder systemer for trygg, 

sikker, miljøvennlig og kapasitetseffektiv bruk av nettet. 

De kan også omfatte enheter om bord, fortsatt at de utgjør 

et udelelig system med tilhørende infrastrukturkom-

ponenter. De omfatter systemer, teknologi og tjenester 

nevnt i bokstav g) til l), 

g) «intelligent transportsystem» (ITS) et system som beskrevet 

i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU(1), 

h) «system for lufttrafikkstyring» et system som beskrevet i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004(2) 

og i Den europeiske hovedplan for lufttrafikkstyring (ATM) 

som beskrevet i rådsforordning (EF) nr. 219/2007(3),  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU av 7. juli 2010 

om en ramme for innføring av intelligente transportsystemer 

innen veitransport og for grensesnitt mot andre transportformer 

(EUT L 207 av 6.8.2010, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 

10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for 

lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen) (EUT L 96 av 

31.3.2004, s. 26). 

(3) Rådsforordning (EF) nr. 219/2007 av 27. februar 2007 om 

opprettelse av et fellesforetak til utvikling av en ny generasjon av 

det europeiske system for lufttrafikkstyring (SESAR) (EUT L 64 

av 2.3.2007, s. 1). 
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i) «overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk» 

(VTMIS) systemer som utnyttes til å overvåke og styre 

trafikk og sjøtransport ved bruk av informasjon fra 

automatiske identifikasjonssystemer for skip (AIS), 

langtrekkende identifikasjon og sporing av skip (LRIT) og 

kystradarsystemer og radiokommunikasjon som fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF(1), og 

omfatter integreringen av nasjonale maritime informasjons-

systemer gjennom SafeSeaNet, 

j) «vannveisinformasjonstjenester» (RIS) informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi for innlands vannveier som 

fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF(2), 

k) «elektroniske sjøfartstjenester» tjenester som bruker 

avansert og samvirkende teknologi i sjøtransportsektoren 

for å forenkle administrative framgangsmåter og lette 

håndteringen av last til sjøs og i havneområder, herunder 

tjenester med ett kontaktpunkt, som det integrerte 

kontaktpunktet for sjøfart fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/65/EU(3), felles havnesystemer og 

relevante tollinformasjonssystemer, 

l) «Det europeiske system for styring av jernbanetrafikk» 

(ERTMS) systemet definert i kommisjonsvedtak 

2006/679/EF(4) og kommisjonsbeslutning 2006/860/EF(5), 

m) «grensekryssende strekning» den strekningen som sikrer 

kontinuitet i et prosjekt av felles interesse mellom de 

nærmeste byknutepunktene på begge sider av grensen av to 

medlemsstater eller mellom en medlemsstat og en nabostat, 

n) «transport med ulike transportsystemer» transport av 

passasjerer eller gods, eller begge, ved bruk av flere 

transportformer, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF av 27. juni 2002 

om opprettelse av et overvåkings- og informasjonssystem for 

sjøtrafikk i Fellesskapet og om oppheving av rådsdirektiv 

93/75/EØF (EFT L 208 av 5.8.2002, s. 10). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF av  

7. september 2005 om harmoniserte vannveisinformasjons-

tjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet (EUT L 255 

av 30.9.2005, s. 152). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU av  

20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip som 

ankommer og/eller går fra havner i medlemsstatene, og oppheving 

av direktiv 2002/6/EF (EUT L 283 av 29.10.2010, s. 1). 

(4) Kommisjonsvedtak 2006/679/EF av 28. mars 2006 om den 

tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for 

delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 284 av 

16.10.2006, s. 1). 

(5) Kommisjonsvedtak 2006/860/EF av 7. november 2006 om den 

tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for 

delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for høyhastighetstog, og om endring av vedlegg 

A til vedtak 2006/679/EF med hensyn til delsystemet «styring, 

kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for 

konvensjonelle tog (EUT L 342 av 7.12.2006, s. 1). 

o) «samtrafikkevne» evnen som en transportforms 

infrastruktur har, herunder alle lovgivningsmessige, 

tekniske og driftsmessige vilkår, til å muliggjøre en sikker 

og uavbrutt trafikkflyt som oppfyller fastsatte krav til 

ytelse for gjeldende infrastruktur eller transportform, 

p) «byknutepunkt» et byområde der transportinfrastrukturen 

til det transeuropeiske nettet, som havner og passasjer-

terminaler, lufthavner, jernbanestasjoner, logistikkplatt-

former og godsterminaler plassert i og rundt et byområde, 

er koplet sammen med andre deler av infrastrukturen og 

med infrastrukturen for regional og lokal trafikk, 

q) «flaskehals» en fysisk, teknisk eller funksjonell barriere 

som fører til et systembrudd som påvirker kontinuiteten i 

trafikkflyten over lange avstander eller over grenser, og 

som kan avhjelpes ved bygging av ny infrastruktur eller 

betydelig oppgradering av eksisterende infrastruktur som 

kan medføre betydelige forbedringer og løse flaske-

halsproblemene, 

r) «logistikkplattform» et område som er direkte tilknyttet 

transportinfrastrukturen i det transeuropeiske nettet, 

herunder minst én godsterminal, og som gjør det mulig å 

utføre logistikkvirksomhet, 

s) «godsterminal» en struktur utstyrt for omlasting mellom 

minst to transportformer eller mellom to ulike jernbane-

systemer, og for midlertidig lagring av gods, som havner, 

innlandshavner, lufthavner og bane-vei-terminaler, 

t) «sosioøkonomisk nytte- og kostnadsanalyse» en kvantifisert 

forhåndsvurdering basert på en anerkjent metode av et 

prosjekts verdi, med hensyn til alle relevante sosiale, 

økonomiske, klimamessige og miljømessige fordeler og 

kostnader. Analysen av klima- og miljømessige kostnader 

og fordeler skal baseres på miljøkonsekvensanalysen som 

gjennomføres i henhold til direktiv 2011/92/EU, 

u) «isolert nett» jernbanenettet i en medlemsstat, eller deler 

av det, med en sporvidde som avviker fra den europeiske, 

nominelle standardsporvidden (1 435 mm), der særlige 

større infrastrukturinvesteringer ikke er berettiget ut fra 

økonomiske nytte- og kostnadshensyn grunnet nettets 

særtrekk som følge av dets geografiske isolasjon eller 

perifere beliggenhet, 

v) «NUTS region» en region som definert i nomenklaturen 

over regionale statistikkenheter,  
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w) «alternativt, rent drivstoff» drivstoff som elektrisitet, 

hydrogen, biodrivstoff (flytende), syntetisk drivstoff, metan 

(naturgass (CNG og LNG) og biometan) og flytende 

petroleumsgass (LPG) som i hvert fall delvis tjener som en 

erstatning for fossile oljekilder i energiforsyningen til 

transport, bidrar til avkarbonisering og forbedrer 

transportsektorens miljøprestasjon. 

Artikkel 4 

Det transeuropeiske transportnettets formål 

Det transeuropeiske transportnettet skal styrke den sosiale, 

økonomiske og territoriale utjevningen i Unionen og bidra til å 

opprette et felles europeisk transportområde som er effektivt 

og bærekraftig, øker fordelene for brukerne og støtter 

inkluderende vekst. Det skal utgjøre en europeisk tilleggsverdi 

ved å bidra til fastsatte formål i følgende fire kategorier: 

a)  utjevning gjennom 

i) tilgjengelighet og forbindelsesmuligheter innen alle 

regioner i Unionen, herunder fjerntliggende områder, 

isolerte og perifere områder, fjellområder og tynt 

befolkede områder, 

ii) reduksjon av ulikhetene i infrastrukturkvaliteten 

mellom medlemsstater, 

iii) sammenkopling av transportinfrastrukturen for både 

passasjer- og godstrafikk, på den ene side langdis-

tansetrafikk, og på den annen side regional og lokal 

trafikk, 

iv) en transportinfrastruktur som gjenspeiler de særlige 

situasjonene i ulike deler av Unionen og gir en 

balansert dekning av alle europeiske regioner, 

b) effektivitet gjennom 

i) fjerning av flaskehalser og ferdigstillelse av 

manglende strekninger, både i transportinfrastrukturer 

og ved knutepunkter mellom disse, i medlemsstatenes 

territorier og mellom dem, 

ii) sammenkoplingen av og samtrafikkevnen til nasjonale 

transportnett, 

iii) optimal integrering og sammenkopling av alle 

transportformer, 

iv) fremming av økonomisk effektiv kvalitetstransport 

som bidrar til ytterligere økonomisk vekst og 

konkurranseevne, 

v) effektiv bruk av ny og eksisterende infrastruktur, 

vi) kostnadseffektiv anvendelse av nyskapende teknologi 

og driftskonsepter, 

c) bærekraft gjennom 

i) utvikling av alle transportformer på en måte som 

samsvarer med å sikre transport som er bærekraftig og 

økonomisk effektiv på lang sikt, 

ii) bidrag til formålene om lave utslipp av klimagasser, 

ren transport med lavt CO2-utslipp, drivstoffsikkerhet, 

reduksjon av eksterne kostnader og miljøvern, 

iii) fremming av transport med lavt CO2-utslipp med mål 

om en betydelig reduksjon i CO2-utslippet innen 

2050, i samsvar med Unionens relevante mål for 

utslippsreduksjon, 

d) økte fordeler for brukerne gjennom 

i) å dekke behovet for mobilitet og transport til brukerne 

i Unionen og i forbindelsen til tredjestater, 

ii) å sørge for sikre standarder av høy kvalitet for både 

passasjer- og godstransport, 

iii) å støtte mobilitet også ved naturkatastrofer eller 

menneskeskapte katastrofer og sikre tilgangen til nød- 

og redningstjenester, 

iv) å fastsette krav til infrastruktur, særlig på området 

samtrafikkevne, sikkerhet, som vil sørge for kvalitet, 

effektivitet og bærekraft i transporttjenester, 

v) tilgjengelighet for eldre, bevegelseshemmede og 

funksjonshemmede passasjerer. 

Artikkel 5 

Ressurseffektivt nett 

1.  Det transeuropeiske transportnettet skal planlegges, 

utvikles og drives på en ressurseffektiv måte gjennom 

a) utvikling, forbedring og vedlikehold av eksisterende 

transportinfrastruktur, 

b) en best mulig integrering og sammenkopling av 

infrastruktur, 

c) utnytting av nye teknologier og telematikksystemer, der 

slik utnytting er økonomisk berettiget, 

d) hensyn til mulige synergier med andre nett, særlig 

transeuropeiske energi- eller telekommunikasjonsnett,  
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e) vurdering av strategiske miljøvirkninger, med etablering 

av formålstjenlige planer og programmer, og av 

virkningen av tiltak mot klimaendringer, 

f) tiltak for å planlegge og utvide infrastrukturkapasitet der 

det er nødvendig, 

g) tilstrekkelig hensyn til sårbarheten til transportinfra-

struktur med hensyn til et endrende klima samt 

naturkatastrofer eller menneskeskapte katastrofer, med 

sikte på å håndtere disse utfordringene. 

2.  Ved planlegging og utvikling av det transeuropeiske 

nettet skal medlemsstater ta hensyn til de særlige forholdene i 

de ulike deler av Unionen, som særlig turismeaspekter og 

topografiske trekk i de aktuelle regionene. De kan tilpasse 

rutetraseene for strekninger innenfor grensene angitt under 

bokstav c) i artikkel 49 nr. 4) idet de sikrer samsvar med 

kravene fastsatt der. 

Artikkel 6 

Tolagsstruktur for det transeuropeiske transportnettet 

1.  Den gradvise utviklingen av det transeuropeiske 

transportnettet skal ærlig oppnås ved å gjennomføre en 

tolagsstruktur for nettet med en ensartet og åpen metodisk 

tilnærming, bestående av et samlet nett og et hovednett. 

2.  Det samlede nettet skal bestå av alle eksisterende og 

planlagte transportinfrastrukturer i det transeuropeiske 

transportnettet samt tiltak som fremmer effektiv, sosial og 

miljømessig bærekraftig bruk av infrastrukturen. Det skal 

fastlegges og utvikles i samsvar med kapittel II. 

3.  Hovednettet skal bestå av de deler av det samlede nettet 

som har størst strategisk betydning for å oppnå formålene med 

utviklingen av det transeuropeiske nettet. Det skal fastlegges og 

utvikles i samsvar med kapittel III. 

Artikkel 7 

Prosjekter av felles interesse 

1.  Prosjekter av felles interesse skal bidra til utviklingen av 

det transeuropeiske transportnettet gjennom oppbygging av ny 

transportinfrastruktur, rehabilitering og oppgradering av 

eksisterende transportinfrastruktur og gjennom tiltak som 

fremmer ressurseffektiv bruk av nettverket. 

2.  Et prosjekt av felles interesse skal: 

a) bidra til formålene som omfattes av minst to av de fire 

kategoriene nevnt i artikkel 4, 

b) samsvare med kapittel II, og dersom det gjelder 

hovednettet, samsvare med kapittel III, 

c) være økonomisk gjennomførbart på grunnlag av en 

sosioøkonomisk nytte- og kostnadsanalyse, 

d) utgjøre en europeisk tilleggsverdi. 

3.  Et prosjekt av felles interesse kan omfatte hele syklusen, 

herunder forundersøkelser og tillatelsesprosedyrer, gjennom-

føring og vurdering. 

4.  Medlemsstater skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at prosjektene gjennomføres i samsvar med gjeldende 

unionsrettsakter om miljø, klimavern, sikkerhet, konkurranse, 

statsstøtte, offentlig innkjøp, folkehelse og tilgjengelighet. 

5.  Prosjekter av felles interesse er berettiget finan-

sieringsbistand fra Unionen gjennom finansieringsordningene 

som er tilgjengelige for det transeuropeiske nettet. 

Artikkel 8 

Samarbeid med tredjestater 

1.  Unionen kan støtte, herunder økonomisk, prosjekter av 

felles interesse for å kople det transeuropeiske transportnettet 

til infrastrukturnett i nabostater så lenge prosjektene: 

a) forbinder hovednettet ved grenseoverganger og vedrører 

infrastruktur som er nødvendig for å sikre sammen-

hengende trafikkflyt, grensekontroller, grenseovervåkning 

og andre grensekontrollprosedyrer, 

b) sikrer forbindelsen mellom hovednettet og transport-

nettene i tredjestater, med sikte på å styrke økonomisk 

vekst og konkurranseevne, 

c) ferdigstiller transportinfrastrukturen i tredjestater som 

fungerer som koplinger mellom deler av hovednettet i 

Unionen, 

d) gjennomfører trafikkstyringssystemer i disse landene, 

e) fremmer sjøtransport og motorveier til sjøs, uten 

økonomisk støtte til havner i tredjestater, 

f) letter transport på innlands vannveier med tredjestater. 

Slike prosjekter skal øke kapasiteten eller nytten til transeuro-

peiske transportnett i én eller flere medlemsstater. 

2.  Med forbehold for nr. 1 kan Unionen samarbeide med 

tredjestater om å fremme andre prosjekter, uten å gi 

økonomisk støtte, så framt prosjektene tar sikte på å: 

a) fremme samtrafikkevnen mellom de transeuropeiske 

transportnettene og nettverk i tredjestater,  
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b) fremme utvidelsen av den transeuropeiske transport-

nettpolitikken i tredjestater, 

c) lette lufttransport med tredjeland for å fremme effektiv og 

bærekraftig vekst og konkurranseevne, herunder 

utvidelsen av Det felles europeiske luftrom og bedre 

samarbeid om lufttrafikkstyring, 

d) lette sjøtransport og fremme motorveier til sjøs med 

tredjestater. 

3.  Prosjekter under bokstav a) og d) i nr. 2 skal samsvare 

med relevante bestemmelser i kapittel II. 

4.  Vedlegg III inneholder veiledende kart over det 

transeuropeiske transportnettet utvidet til særlige nabostater. 

5.  Unionen kan bruke eksisterende, eller opprette og bruke 

nye, samordnings- og finansieringsordninger med nabostater, 

som investeringsordningen for naboskapspolitikk (NIF) eller 

ordningen med bistand før tiltredelse (IPA), for å fremme 

prosjekter av felles interesse. 

6.  Bestemmelsene i denne artikkel omfattes av de relevante 

framgangsmåtene for internasjonale avtaler som fastsatt i 

artikkel 218 i TEUV. 

KAPITTEL II 

DET SAMLEDE NETTET 

Artikkel 9 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Det samlede nettet skal: 

a) være som fastsatt i kartene og listene i vedlegg I og i 

andre del av vedlegg II, 

b) spesifiseres ytterligere i beskrivelsen av 

infrastrukturkomponentene, 

c) oppfylle kravene til transportinfrastrukturer som fastsatt i 

dette kapittelet, 

d) danne grunnlaget for å peke ut prosjekter av felles 

interesse, 

e) ta hensyn til fysiske begrensinger i de topografiske 

trekkene i transportinfrastrukturen til medlemsstater, som 

klarlagt i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne 

(TSI-er). 

2.  Medlemsstater skal gjøre sitt ytterste for å ferdigstille det 

samlede nettet og oppfylle de relevante bestemmelser i dette 

kapittel innen 31. desember 2050. 

Artikkel 10 

Generelle prioriteringer 

1.  Ved utviklingen av det samlede nettet skal generell 

prioritet gis til tiltak som er nødvendige for: 

a) å sikre økt tilgjengelighet og forbindelse for alle regioner i 

Unionen idet det tas hensyn til den særlige situasjonen for 

øyer, isolerte nett og tynt befolkede og fjerntliggende 

områder, 

b) å sikre best mulig integrering av transportformer og 

samtrafikkevne innen transportformer, 

c) å ferdigstille manglende strekninger og fjerne flaske-

halser, særlig på grensekryssende strekninger, 

d) å fremme effektiv og bærekraftig bruk av infrastrukturen 

og, der det er nødvendig, å øke kapasiteten, 

e) å bedre eller vedlikeholde kvaliteten på infrastrukturen i 

form av sikkerhet, effektivitet, klima og, der det er hensikts-

messig, motstandsdyktighet mot katastrofer, miljøpre-

stasjon, sosiale vilkår, tilgjengelighet for alle brukere, 

herunder eldre, bevegelseshemmede og funksjonshemmede 

passasjerer, og kvaliteten på tjenester og kontinuiteten i 

trafikkflyt, 

f) å gjennomføre og utnytte telematikksystemer og fremme 

nyskapende teknologisk utvikling. 

2.  For å utfylle tiltakene fastsatt i nr. 1, skal det tas særlig 

hensyn til tiltak som er nødvendige for: 

a) å sikre drivstoffsikkerhet gjennom økt energieffektivitet 

og ved å fremme bruk av alternative energikilder og fram-

driftssystemer, særlig uten eller med lavt CO2-utslipp, 

b) å avhjelpe de negative virkningene som byområder 

utsettes for fra jernbane- veitransport, 

c) å fjerne administrative og tekniske hindringer, særlig for 

det transeuropeiske transportnettets samvirkingsevne og 

for konkurranse. 

AVSNITT 1 

Jernbanetransportinfrastruktur 

Artikkel 11 

Infrastrukturkomponenter 

1.  Jernbanetransportinfrastruktur skal særlig bestå av: 

a) høyhastighetslinjer og konvensjonelle jernbanelinjer, 

herunder: 

i) sidespor,  
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ii) tunneler, 

iii) broer, 

b) godsterminaler og logistikkplattformer for omlasting av 

gods innenfor jernbanen og mellom jernbanen og andre 

transportformer, 

c) stasjoner langs linjene angitt i vedlegg I for transfer-

passasjerer innenfor jernbanen og mellom jernbanen og 

andre transportformer, 

d) forbindelser fra stasjoner, godsterminaler og logistikk-

plattformer til andre transportformer i det transeuropeiske 

transportnettet, 

e) tilknyttet utstyr, 

f) telematikksystemer. 

2.  Jernbanelinjer skal ha én av følgende former: 

a) jernbanelinjer for høyhastighetstransport, som er: 

i) linjer bygd særlig for høye hastigheter, utstyrt for 

hastigheter lik eller høyere enn 250 km/t, 

ii) linjer utbygd særlig for vanlige hastigheter, utstyrt for 

hastigheter på omkring 200 km/t, 

iii) linjer som er utbygd særlig for høye hastigheter, og 

som har særlige funksjoner grunnet topografiske, 

terrengbetingede eller byplanmessige begrensninger, 

der hastigheten må tilpasses hvert tilfelle. Denne 

kategorien omfatter også forbindelseslinjer mellom 

høyhastighetsnett og konvensjonelle nett, linjer 

mellom stasjoner, tilgang til terminaler, depoter og så 

videre der høyhastighetstog kjører med vanlig 

hastighet, 

b) jernbanelinjer for konvensjonell transport. 

3.  Det tekniske utstyret tilknyttet jernbanelinjer kan omfatte 

elektrifiseringssystemer, utstyr for passasjerenes ombord-

stigning og avstigning og lasting og lossing på stasjoner, 

logistikkplattformer og godsterminaler. Det kan omfatte enhver 

innretning, som automatiske innretninger for å skifte sporvidde, 

som er nødvendig for sikker og effektiv drift av kjøretøy, 

herunder redusert miljøvirkning og bedre samtrafikkevne. 

Artikkel 12 

Krav til transportinfrastruktur 

1.  Godsterminaler skal være tilknyttet veiinfrastruktur, eller 

om mulig infrastruktur for innlands vannveier i det samlede 

nettet. 

2.  Medlemsstatene skal påse at jernbaneinfrastrukturen: 

a) unntatt for isolerte nett, er utstyrt med ERTMS, 

b) samsvarer med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF(1) og gjennomføringstiltakene for å oppnå 

samtrafikkevne i det samlede nettet, 

c) samsvarer med kravene TSI-ene tilpasset i henhold til 

artikkel 6 i direktiv 2008/57/EF, med unntak av tilfeller 

tillatt av den relevante TSI eller framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 9 i direktiv 2008/57/EF, 

d) unntatt for isolerte nett, er fullt elektrifisert hva angår 

jernbanespor, og i den grad det er nødvendig for drift av 

elektriske tog hva angår sidespor, 

e) samsvarer med kravene fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2012/34/EU(2) hva angår tilgang til godster-

minaler. 

3.  I behørig begrunnede tilfeller skal Kommisjonen på 

anmodning fra en medlemsstat gi unntak fra kravene som går 

lenger enn kravene i direktiv 2008/57/EF om ERTMS og 

elektrifisering. 

Artikkel 13 

Prioriteringer for utvikling av jernbaneinfrastruktur 

Ved fremming av prosjekter av felles interesse tilknyttet 

jernbaneinfrastruktur, og i tillegg til de generelle 

prioriteringene fastsatt i artikkel 10, skal følgende gis prioritet: 

a) utnytting av ERTMS, 

b) overgang til nominell sporvidde på 1 435 mm, 

c) reduksjon av støyplage og vibrasjon fra jernbanetransport, 

særlig gjennom tiltak for rullende materiell, herunder 

støyskjermer, 

d) oppfylling av kravene til infrastrukturen og økt 

samtrafikkevne, 

e) økt sikkerhet ved planoverganger,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 

om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem (EUT L 191 

av 18.7.2008, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU av  

21. november 2012 om opprettelse av et felles europeisk 

jernbaneområde (EUT L 343 av 14.12.2012, s. 32). 
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f) forbindelser mellom jernbanetransportinfrastruktur og 

infrastruktur for innlandshavner. 

AVSNITT 2 

Transportinfrastruktur for innlands vannveier 

Artikkel 14 

Infrastrukturkomponenter 

1.  Infrastruktur for innlands vannveier skal særlig bestå av: 

a) elver, 

b) kanaler, 

c) innsjøer, 

d) tilknyttet infrastruktur som sluser, mudringsmaskiner, 

broer, reservoarer og tilknyttede flomsikringstiltak som 

kan virke positivt på fart på innlands vannveier, 

e) innlandshavner, herunder nødvendig infrastruktur for 

transportvirksomhet i havneområdet, 

f) tilknyttet utstyr, 

g) telematikksystemer, herunder RIS, 

h) forbindelser fra innlandshavner til andre transportformer i 

det transeuropeiske transportnettet. 

2.  For å inngå i det samlede nettet skal innlands havner ha 

et årlig godsomlastingsvolum som overstiger 500 000 tonn. 

Det samlede årlige volumet for omlasting av gods skal være 

basert på det siste tilgjengelige gjennomsnittet over tre år, som 

kunngjort av Eurostat. 

3.  Utstyr tilknyttet innlands vannveier kan omfatte utstyr 

for lasting og lossing på innlandshavner. Tilknyttet utstyr kan 

særlig omfatte framdrifts- og driftssystemer som reduserer 

forurensning, som vann- og luftforurensning, energiforbruk og 

karbonintensitet. Det kan også omfatte mottaksanlegg for 

avfall, anlegg for landstrøm og anlegg for oppsamling av 

spillolje, samt utstyr for isbryting, hydrologiske tjenester og 

oppmudring av havn og havneinnseiling for å sikre seilbarhet 

året rundt. 

Artikkel 15 

Krav til transportinfrastruktur 

1.  Medlemsstater skal sikre at innlandshavner er tilknyttet 

vei- eller jernbaneinfrastruktur. 

2.  Innlandshavner skal ha minst én godsterminal som er 

åpen for alle operatører på en ikke-diskriminerende måte, og 

som bruker åpne gebyrer. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at: 

a) elver, kanaler og innsjøer samsvarer med minstekravene for 

vannveier i klasse IV som fastsatt i den nye klassifiseringen 

av innlandsvannveier utarbeidet av Den europeiske 

transportministerkonferansen (CEMT), og at det er 

kontinuerlig brohøyde, uten at artikkel 35 og 36 i denne 

forordning berøres. 

 I behørig begrunnede tilfeller skal Kommisjonen på 

medlemsstatenes anmodning gi unntak fra minstekravene 

til dypgang (mindre enn 2,50 m) og til minstehøyde under 

broer (mindre enn 5,25 m), 

b) elver, kanaler og innsjøer ivaretas for å opprettholde god 

fartsstatus i samsvar med gjeldende miljørett, 

c) elver, kanaler og innsjøer er utstyrt med RIS. 

Artikkel 16 

Prioriteringer for utvikling av infrastruktur for innlands 

vannveier 

Ved fremming av prosjekter av felles interesse tilknyttet 

infrastruktur for innlands vannveier, og i tillegg til de 

generelle prioriteringene fastsatt i artikkel 10, skal følgende 

gis prioritet: 

a) for eksisterende innlands vannveier: gjennomføre 

nødvendige tiltak for å oppnå standarden for innlands 

vannveier i klasse IV, 

b) høyere standarder der det er hensiktsmessig for 

modernisering av eksisterende vannveier og for bygging 

av nye vannveier i samsvar med de tekniske aspektene for 

CEMT-infrastruktur for å dekke etterspørselen i markedet, 

c) gjennomføring av telematikksystemer, herunder RIS, 

d) forbindelser mellom innlandshavninfrastruktur og 

jernbane- og veitransportinfrastruktur, 

e) særlig oppmerksomhet mot frittflytende elver som er i 

tilnærmet naturlig tilstand og kan kreve særlige tiltak, 

f) fremming av bærekraftig transport på innlands vannveier, 

g) modernisering og utvidelse av kapasiteten til 

infrastrukturen som er nødvendig for transportvirksomhet 

i havneområdet.  
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AVSNITT 3 

Veitransportinfrastruktur 

Artikkel 17 

Infrastrukturkomponenter 

1.  Veitransportinfrastruktur skal særlig bestå av: 

a) veier av høy standard, herunder: 

i) broer, 

ii) tunneler, 

iii) veikryss, 

iv) jernbaneoverganger, 

v) trafikkmaskiner, 

vi) veiskuldre, 

b)  parkerings- og rasteplasser, 

c) tilknyttet utstyr, 

d)  telematikksystemer, herunder intelligente transport-

systemer, 

e) godsterminaler og logistikkplattformer, 

f) forbindelser mellom gods- og logistikkplattformer og andre 

transportformer i det transeuropeiske transportnettet, 

g) busstasjoner. 

2.  Veiene av høy standard nevnt under bokstav a) i nr. 1 er 

de som spiller en viktig rolle i langdistansefrakt og 

passasjertrafikk, er integrert med de viktigste bysentrene og 

økonomiske sentrene, er tilknyttet andre transportformer og 

forbinder fjellområder, fjerntliggende områder, innestengte 

områder og perifere NUTS 2-regioner til sentrale regioner i 

Unionen. Disse veiene skal vedlikeholdes tilstrekkelig for å 

muliggjøre sikker trafikk. 

3.  Veier av høy standard skal særlig konstrueres og bygges 

for motortrafikk og skal være enten motorveier, motorgater 

eller konvensjonelle strategiske veier. 

a) En motorvei er en vei som er særlig konstruert og bygd 

for biltrafikk, uten innkjørsler fra tilgrensende 

eiendommer, og 

i) som har atskilte kjørebaner i hver kjøreretning som 

bortsett fra på særlige steder eller midlertidig er atskilt 

fra hverandre av en midtrabatt som ikke er beregnet 

på trafikk, eller unntaksvis med andre midler, 

ii) som ikke krysses på samme nivå av noen vei, 

jernbane- eller sporveislinje, sykkelsti eller gangsti, 

iii) som er særlig merket som motorvei. 

b) En motorgate er en vei beregnet for motortrafikk, som er 

tilgjengelig fra trafikkmaskiner eller regulerte veikryss, og 

der: 

i) det er forbudt å stanse og parkere i kjørebanen, og 

ii) som ikke krysses på samme nivå av noen jernbane- 

eller sporveislinje. 

c) En konvensjonell strategisk vei er en vei som ikke er en 

motorvei eller motorgate, men som fortsatt er en vei av 

høy standard i samsvar med nr. 1 og 2. 

4.  Utstyr tilknyttet veier kan særlig omfatte utstyr for 

trafikkregulering, informasjon og ruteveiledning, innkreving 

av veibruksavgifter, sikkerhet, reduksjon av negative miljø-

virkninger, påfylling av drivstoff eller lading av alternative 

framdriftssystemer og sikre parkeringsområder for 

nyttekjøretøy. 

Artikkel 18 

Krav til transportinfrastruktur 

Medlemsstatene skal sikre at: 

a) veier samsvarer med bestemmelsene under bokstav a), b) 

eller c) i artikkel 17 nr. 3, 

b) sikkerheten til veitransportinfrastrukturen garanteres, 

overvåkes og om nødvendig forbedres i samsvar med 

framgangsmåten fastsatt i europaparlaments- og råds-

direktiv 2008/96/EF(1), 

c) veitunneler som er mer enn 500 m lange, samsvarer med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/54/EF(2), 

d) samtrafikkevnen til bompengesystemer der det er aktuelt, 

sikres i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/52/EF(3) og med kommisjonsvedtak 2009/750/EF(4),  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/96/EF av  

19. november 2008 om sikkerhetsforvaltning av veiinfrastrukturen 

(EUT L 319 av 29.11.2008, s. 59). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/54/EF av 29. april 2004 

om minstekrav til sikkerhet i tunneler i det transeuropeiske veinettet 

(EUT L 167 av 30.4.2004, s. 39). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/52/EF av 29. april 2004 

om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer i 

Fellesskapet (EUT L 166 av 30.4.2004, s. 124). 

(4) Kommisjonsvedtak 2009/750/EF av 6. oktober 2009 om 

utforminga av den europeiske elektroniske bompengetenesta og dei 

tilhøyrande tekniske aspekta (EUT L 268 av 13.10.2009, s. 11). 
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e) alle intelligente transportsystemer som benyttes av en 

offentlig myndighet i veitransportinfrastruktur, samsvarer 

med direktiv 2010/40/EF og brukes på en måte som 

samsvarer med de delegerte rettsaktene vedtatt i henhold 

til dette direktiv. 

Artikkel 19 

Prioriteringer for utvikling av veiinfrastruktur 

Ved fremming av prosjekter av felles interesse tilknyttet 

veiinfrastruktur, og i tillegg til de generelle prioriteringene 

fastsatt i artikkel 10, skal følgende gis prioritet: 

a) bedring og fremming av veisikkerhet, 

b) bruk av ITS, særlig i informasjons- og trafikkstyrings-

systemer for ulike transportsystemer, og bruk av integrerte 

kommunikasjons- og betalingssystemer, 

c) introduksjon av ny teknologi og nyskapning for å fremme 

transport med lavt CO2-utslipp, 

d) tilrettelegging av egnede parkeringsplasser med et 

hensiktsmessig sikkerhetsnivå for yrkesbrukere, 

e) reduksjon av overbelastning av eksisterende veier. 

AVSNITT 4 

Infrastruktur for sjøtransport og motorveier til sjøs 

Artikkel 20 

Infrastrukturkomponenter 

1.  Sjøtransportinfrastruktur skal særlig bestå av: 

a) sjøområde, 

b) kanaler, 

c) sjøhavner, herunder nødvendig infrastruktur for transpor-

tvirksomhet i havneområdet, 

d) forbindelser mellom havner og andre transportformer i det 

transeuropeiske transportnettet, 

e) diker, sluser og dokker, 

f) navigasjonshjelpemidler, 

g) havneinnseilinger og farvann, 

h) bølgebrytere, 

i) motorveier til sjøs, 

j) tilknyttet utstyr, 

k) telematikksystemer, herunder elektroniske sjøfarts-

tjenester og VTMIS. 

2.  Sjøhavner skal være inn- og utfartssted for landinfra-

strukturen i det samlede nettet. De skal oppfylle minst ett av 

følgene vilkår: 

a) det samlede årlige passasjerantallet overstiger 0,1 prosent 

av det samlede årlige passasjerantallet for alle sjøhavner i 

Unionen. Referansetallet for dette samlede antallet er det 

siste tilgjengelige gjennomsnittet over tre år, basert på 

statistikk offentliggjort av Eurostat, 

b) det samlede årlige lastvolumet – enten for håndtering av 

bulklast eller ikke-bulklast – overstiger 0,1 prosent av det 

tilsvarende samlede årlige volumet av last håndtert på alle 

sjøhavner i Unionen. Referansetallet for dette samlede 

antallet er det siste tilgjengelige gjennomsnittet over tre 

år, basert på statistikk offentliggjort av Eurostat, 

c) sjøhavnen ligger på en øy og er det eneste tilknytnings-

punktet til en NUTS 3-region i det samlede nettet, 

d) sjøhavnen ligger i en fjerntliggende region eller et perifert 

område, utenfor en radius på 200 km fra nærmeste annen 

havn i det samlede nettet. 

3.  Utstyr tilknyttet sjøtransportinfrastruktur kan særlig 

omfatte utstyr for trafikk- og laststyring, for reduksjon av 

negative virkninger, herunder negative miljøvirkninger, og for 

bruk av alternativt drivstoff, samt utstyr for å sikre fart året 

rundt, herunder isbryting, hydrologiske undersøkelser og 

utstyr til mudring, vedlikehold og vern av havnen og 

havneinnseilingene. 

Artikkel 21 

Motorveier til sjøs 

1.  Motorveier til sjøs representerer sjødimensjonen i det 

transeuropeiske transportnettet og skal bidra til et europeisk 

sjøtransportområde uten hindringer. De skal bestå av 

nærskipstrafikk, havner, tilknyttet sjøinfrastruktur og utstyr 

samt forenklede administrative formaliteter som gjør at 

nærskipstrafikk eller sjø-elve-tjenester kan operere mellom 

minst to havner, herunder opplandsforbindelser. Motorveier til 

sjøs skal omfatte: 

a) sjøfartsforbindelser mellom sjøhavner i det samlede nettet 

eller mellom en havn i det samlede nettet og en havn i en 

tredjestat der slike forbindelser har strategisk betydning 

for Unionen,  
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b) havneanlegg, godsterminaler, logistikkplattformer og 

godslandsbyer som ligger utenfor havneområdet, men er 

tilknyttet havnevirksomheten, informasjons- og kommuni-

kasjonsteknologi (IKT), som elektroniske styringssystemer 

for logistikk, og sikkerhets-, administrasjons- og 

tollprosedyrer i minst én medlemsstat, 

c) infrastruktur for direkte tilgang til land og sjø. 

2.  Prosjekter av felles interesse for motorveier til sjøs i det 

transeuropeiske nettet skal foreslås av minst to medlemsstater. 

De skal omfatte: 

a) en sjøforbindelse og tilknyttede opplandsforbindelser i 

hovednettet mellom to eller flere havner i hovednettet, 

eller 

b) en sjøforbindelse og tilknyttede opplandsforbindelser 

mellom en havn i hovednettet og havner i det samlede 

nettet, med særlig vekt på opplandsforbindelser til havner 

i hovednettet og det samlede nettet. 

3.  Prosjekter av felles interesse for motorveier til sjøs i det 

transeuropeiske nettet kan også omfatte virksomhet som har 

mer omfattende fordeler og ikke er tilknyttet særlige havner, 

som tjenester og tiltak for å støtte mobilitet av personer og 

varer, tiltak for bedre miljøprestasjon, som bestemmelser om 

landbasert elektrisk kraft som kan bidra til å redusere utslippet 

fra skip, tilgjengelig utstyr for isbryting, virksomhet som 

sikrer fart året rundt, mudringsvirksomhet og anlegg for 

alternativt drivstoff samt optimering av prosesser, fram-

gangsmåter og menneskelige faktorer, IKT-plattformer og 

informasjonssystemer, herunder trafikkstyring og elektroniske 

rapporteringssystemer. 

4.  Innen to år etter utpekingen i samsvar med artikkel 45 

skal den europeiske koordinatoren for motorveier til sjøs legge 

fram en detaljert gjennomføringsplan for motorveier til sjøs 

basert på erfaring og utvikling tilknyttet sjøtransport i 

Unionen samt forventet trafikk på motorveier til sjøs. 

Artikkel 22 

Krav til transportinfrastruktur 

1.  Medlemsstatene skal sikre at: 

a) sjøhavner er tilknyttet jernbanelinjer eller veier og om 

mulig innlands vannveier i det samlede nettet, unntatt der 

fysiske hindringer umuliggjør slike forbindelser, 

b) alle sjøhavner som betjener godstrafikk, har minst én 

terminal som er åpen for brukere på en ikke-diskri-

minerende måte, og som anvender åpne gebyrer, 

c) sjøkanaler, havnefarvann og elvemunninger kopler 

sammen to sjøer, eller gir tilgang fra sjøen til sjøhavner og 

minst samsvarer med klasse VI for innlands vannveier. 

2.  Medlemsstater skal sikre at havnene har nødvendig 

utstyr til å støtte miljøprestasjonen til skip i havn, særlig 

mottaksanlegg for skipsavfall og lastrester i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF(1) og i henhold 

til annen unionsrett. 

3.  Medlemsstater skal gjennomføre VTMIS og SafeSeaNet 

som fastsatt i direktiv 2002/59/EF og skal bruke elektroniske 

sjøfartstjenester, herunder særlig sjøfartstjenester med ett 

kontaktpunkt, som fastsatt i direktiv 2010/65/EU. 

Artikkel 23 

Prioriteringer for utvikling av sjøinfrastruktur 

Ved fremming av prosjekter av felles interesse tilknyttet 

sjøinfrastruktur, og i tillegg til de generelle prioriteringene 

fastsatt i artikkel 10, skal følgende gis prioritet: 

a) fremming av motorveier til sjøs, herunder nærskipstrafikk, 

letting av utviklingen av opplandsforbindelser og særlig 

utvikling av tiltak for å forbedre miljøprestasjonen til 

sjøtransport i samsvar med gjeldende krav i unionsrett og 

relevante internasjonale avtaler, 

b) forbindelser mellom sjøhavner og innlands vannveier, 

c) gjennomføring av VTMIS og elektroniske 

sjøfartstjenester, 

d) innføring av ny teknologi og nyskapning for fremming av 

alternativt drivstoff og energieffektiv sjøtransport, 

herunder LNG, 

e) modernisering og utvidelse av kapasiteten til infrastrukturen 

som er nødvendig for transportvirksomhet i havneområdet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF av  

27. november 2000 om mottaksanlegg i havner for avfall og 

lasterester fra skip (EFT L 332 av 28.12.2000, s. 81). 
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AVSNITT 5 

Lufttransportinfrastruktur 

Artikkel 24 

Infrastrukturkomponenter 

1.  Lufttransportinfrastruktur skal særlig bestå av: 

a) luftrom, ruter og luftleder, 

b) lufthavner, 

c) forbindelser mellom lufthavner og andre transportformer i 

det transeuropeiske transportnettet. 

d) tilknyttet utstyr, 

e) flysikringssystemer, herunder den nye generasjonen av det 

europeiske systemet for lufttrafikkstyring («SESAR-

systemet»). 

2.  Lufthavner skal oppfylle ett av følgende vilkår: 

a) den samlede årlige passasjertrafikken på lufthavner for 

passasjerer er minst 0,1 prosent av det samlede årlige 

passasjervolumet for alle lufthavner i Unionen, med 

mindre lufthavnen ligger utenfor en radius på 100 km fra 

nærmeste lufthavn i det samlede nettet eller utenfor en 

radius på 200 km dersom regionen der den ligger, har 

høyhastighetstog, 

b) det samlede årlige lastvolumet for lufthavner for last er 

minst 0,2 prosent av det samlede årlige lastvolumet for 

alle lufthavner i Unionen. 

Det samlede årlige passasjervolumet og det samlede årlige 

lastvolumet er basert på det siste tilgjengelige gjennomsnittet 

over tre år, som kunngjort av Eurostat. 

Artikkel 25 

Krav til transportinfrastruktur 

1.  Medlemsstater skal sikre at alle lufthavner på deres 

territorium har minst én terminal som er åpen for alle 

operatører på en ikke-diskriminerende måte, og som anvender 

åpne, relevante og rettferdige gebyrer 

2.  Medlemsstater skal sikre at felles grunnleggende 

standarder for å sikre sivil luftfart mot ulovlige handlinger, 

som vedtatt av Unionen i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 300/2008(1), anvendes for luft-

transportinfrastrukturen i det samlede nettet. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 

11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart 

og om oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002 (EUT L 97 

av 9.4.2008, s. 72). 

3.  Medlemsstater skal sikre at infrastrukturen for 

lufttrafikkstyring muliggjør gjennomføring av Det felles 

europeiske luftrom i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 549/2004(2), europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 550/2004(3), europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 551/2004(4) og forordning (EF) 

nr. 552/2004, samt av lufttransportvirksomhet, for å forbedre 

ytelsen og bærekraften til det europeiske luftfartssystemet, av 

gjennomføringsregler og av Unionens spesifikasjoner. 

Artikkel 26 

Prioriteringer for utvikling av lufttransportinfrastruktur 

Ved fremming av prosjekter av felles interesse tilknyttet 

luftinfrastruktur, og i tillegg til de generelle prioriteringene 

fastsatt i artikkel 10, skal følgende gis prioritet: 

a) økt lufthavnkapasitet, 

b) støtte av gjennomføringen av Det felles europeiske 

luftrom og lufttrafikkstyringssystemer, særlig de som 

anvender SESAR-systemet, 

c) bedre forbindelser for ulike transportsystemer mellom 

lufthavner og infrastruktur for andre transportformer, 

d) bedre bærekraft og reduksjon av miljøvirkning fra luftfart. 

AVSNITT 6 

Infrastruktur for transport med ulike transportsystemer 

Artikkel 27 

Infrastrukturkomponenter 

Godsterminaler eller logistikkplattformer skal oppfylle minst 

ett av følgende vilkår: 

a) den årlige omlastingen av gods overstiger 800 000 tonn 

for ikke-bulklast, eller 0,1 prosent av det tilsvarende 

samlede årlige volumet av last håndtert på alle sjøhavner i 

Unionen for bulklast, 

b) der ingen godsterminal eller logistikkplattform samsvarer 

med bokstav a) i en NUTS 2-region, skal den hovedfrakt-

terminalen eller -logistikkplattformen som den berørte 

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 

10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av 

et felles europeisk luftrom (rammeforordningen) (EUT L 96 av 

31.3.2004, s. 1). 

(3) 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). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 

10. mars 2004 om organisering og bruk av Det felles europeiske 

luftrom (luftromsforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20). 
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medlemsstat utpeker, være tilknyttet minst to veier og 

jernbaner i NUTS 2-regionen, eller bare tilknyttet veier i 

medlemsstater uten jernbanesystem. 

Artikkel 28 

Krav til transportinfrastruktur 

1.  Medlemsstater skal på en rettferdig og ikke-diskri-

minerende måte sikre at: 

a) transportformer er tilknyttet hverandre på følgende steder: 

godsterminaler, passasjerstasjoner, innlandshavner, 

lufthavner og sjøhavner for å muliggjøre transport med 

ulike transportsystemer for passasjerer og gods, 

b) uten at gjeldende unionsrett og nasjonal lovgivning berøres, 

godsterminaler og logistikkplattformer, innlandshavner, 

sjøhavner og lufthavner som håndterer last, er utstyrt for å 

håndtere informasjonsflyten i denne infrastrukturen og 

mellom transportformene i logistikkjeden. Systemene skal 

særlig gjøre det mulig å gi sanntidsinformasjon om 

tilgjengelig kapasitet i infrastrukturen, trafikkflyt, 

posisjoner og sporing, og ivareta sikkerheten på reiser med 

ulike transportsystemer, 

c) uten at gjeldende unionsrett og nasjonal lovgivning berøres, 

kontinuerlig passasjertrafikk i det samlede nettet lettes 

gjennom egnet utstyr og tilgjengelige telematikksystemer 

på jernbanestasjoner, busstasjoner, lufthavner og, dersom 

det er relevant, på sjøhavner og innlandshavner. 

2.  Godsterminaler skal utstyres med kraner, transportbånd 

og andre enheter for å flytte gods mellom ulike transport-

former og for plassering og lagring av gods. 

Artikkel 29 

Prioriteringer for utvikling av infrastruktur for transport 

med ulike transportsystemer 

Ved fremming av prosjekter av felles interesse tilknyttet 

infrastruktur for transport med ulike transportsystemer, og i 

tillegg til de generelle prioriteringene fastsatt i artikkel 10, 

skal følgende gis prioritet: 

a) tilrettelegging av effektiv sammenkopling og integrering 

av infrastrukturen i det samlede nettet, herunder ved 

atkomstinfrastruktur, der det er nødvendig, og ved 

godsterminaler og logistikkplattformer, 

b) fjerning av de største tekniske og administrative 

hindringene for transport med ulike transportsystemer, 

c) utvikling av en jevn informasjonsflyt mellom transport-

formene og tilrettelegging av tjenesteyting for transport 

med ett eller flere transportsystemer i hele det transeuro-

peiske transportsystemer. 

AVSNITT 7 

Felles bestemmelser 

Artikkel 30 

Byknutepunkter 

Ved utvikling av det samlede nettet i byknutepunkter skal 

medlemsstater, dersom det er gjennomførbart, ta sikte på å 

sikre: 

a) for passasjertransport: forbindelser mellom jernbane, vei, 

lufthavn og eventuelt innlands vannveier og sjøinfra-

struktur i det samlede nettet, 

b) for godstransport: forbindelser mellom jernbane, vei og 

eventuelt innlands vannveier og sjøinfrastruktur i det 

samlede nettet, 

c) tilstrekkelig forbindelse mellom ulike jernbanestasjoner, 

havner og lufthavner i det samlede nettet innenfor et 

byknutepunkt, 

d) sammenhengende forbindelse mellom infrastrukturen i det 

samlede nettet og infrastrukturen for regional og lokal 

trafikk og levering av gods i byområder, herunder 

konsoliderings- og distribusjonssentre for logistikk, 

e) reduksjon av byområders eksponering mot negative 

virkninger fra jernbane- og veitransport i transitt, herunder 

å lede trafikk utenom byområder, 

f) fremming av effektiv godslevering med lavt støynivå og 

lavt CO2-utslipp. 

Artikkel 31 

Telematikksystemer 

1.  Telematikksystemer skal muliggjøre trafikkstyring og 

informasjonsutveksling innenfor og mellom transportformer 

tilknyttet transport med ulike transportsystemer og 

transporttjenester med tilleggsverdi, bedringer i sikkerhet og 

miljøprestasjon og enklere administrative framgangsmåter. 

Telematikksystemer skal lette sammenhengende forbindelser 

mellom infrastrukturen i det samlede nettet og infrastrukturen 

for regional og lokal transport. 

2.  Telematikksystemer skal anvendes der det er gjennom-

førbart i hele Unionen, for å muliggjøre et sett samvirkende 

ressurser i alle medlemsstater. 

3.  Telematikksystemene nevnt i denne artikkel skal for de 

respektive transportformer særlig omfatte: 

– for jernbaner: ERTMS,  
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– for innlands vannveier: RIS, 

– for veitransport: ITS, 

– for sjøtransport: VTMIS og elektroniske sjøfartstjenester, 

herunder tjenester med ett kontaktpunkt, som kontakt-

punktet for sjøfart, felles havnesystemer og relevante 

tollinformasjonssystemer, 

– for lufttransport: lufttrafikkstyringssystemer, særlig de som 

følger av SESAR-systemet. 

Artikkel 32 

Bærekraftige godstransporttjenester 

Medlemsstater skal særlig være oppmerksomme på prosjekter 

av felles interesse som både omfatter effektive transporttje-

nester som bruker infrastrukturen i det samlede nettet, og som 

bidrar til å redusere CO2-utslipp og andre negative miljø-

virkninger, og som tar sikte på å: 

a) øke bærekraftig bruk av transportinfrastruktur, herunder 

effektiv forvaltning, 

b) fremme anvendelsen av nyskapende transporttjenester, 

herunder gjennom motorveier til sjøs, telematikksystemer 

og utvikling av nødvendig tilleggsinfrastruktur for 

hovedsakelig å nå miljø- og sikkerhetsmålene for 

tjenestene, samt fastlegging av relevante styrings-

strukturer, 

c) lette tjenestevirksomhet for transport med ulike transport-

systemer, herunder nødvendige tilknyttede informasjons-

flyter, og styrke samarbeidet mellom leverandører av 

transporttjenester, 

d) stimulere ressurs- og karboneffektivitet, særlig på 

områdene for drivmidler til kjøretøyer, transport på land 

og til sjøs og system- og driftsplanlegging, 

e) analysere og gi informasjon om flåtekjennetegn og  

-ytelse, administrative krav og menneskelige ressurser, 

f) bedre koplinger til de mest sårbare og isolerte deler av 

Unionen, særlig de mest fjerntliggende regioner, øyer og 

fjellområder. 

Artikkel 33 

Ny teknologi og nyskapning 

For at det samlede nettet skal kunne holde tritt med 

nyskapende teknologisk utvikling og anvendelse, skal målet 

særlig være å: 

a) støtte og fremme avkarbonisering av transport gjennom 

overgang til nyskapende og bærekraftig transportteknologi, 

b) muliggjøre avkarbonisering av alle transportformer ved å 

stimulere energieffektivitet, innføre alternative framdrifts-

systemer, herunder systemer for forsyning av elektrisk 

kraft, og å skaffe til veie tilhørende infrastruktur. Slik 

infrastruktur kan omfatte nett og andre anlegg som er 

nødvendige for energiforsyning, kan ta hensyn til 

grensesnittet mellom infrastruktur og kjøretøy, og kan 

omfatte telematikksystemer, 

c) bedre sikkerheten og bærekraften ved bevegelse av 

personer og transport av gods, 

d) bedre driften, forvaltningen, tilgjengeligheten, samtra-

fikkevnen, transporten med ulike transportsystemer og 

effektiviteten til nettet, herunder ved billetter for ulike 

transportsystemer og samordning av rutetabeller, 

e) fremme effektive måter å formidle tilgjengelig og 

forståelig informasjon til alle borgere på, vedrørende 

forbindelser, samtrafikkevne og ulike transportsystemer, 

f) fremme tiltak for å redusere eksterne kostnader, som 

overbelastning, helseskade og forurensning av enhver 

form, herunder støy og utslipp, 

g) innføre sikkerhetsteknologi og forenlige standarder for 

identifikasjon i nettene, 

h) bedre motstandsdyktigheten mot klimaendring, 

i) styrke utviklingen og bruken av telematikksystemer 

ytterligere innenfor og mellom ulike transportformer. 

Artikkel 34 

Sikker infrastruktur 

Medlemsstater skal ta passende hensyn til å sikre at 

transportinfrastruktur gir sikker bevegelse av passasjerer og 

gods. 

Artikkel 35 

Infrastrukturens motstandsdyktighet mot klimaendringer 

og miljøkatastrofer 

Ved planlegging av infrastruktur skal medlemsstater ta 

passende hensyn til å bedre motstandsdyktigheten mot 

klimaendringer og miljøkatastrofer. 

Artikkel 36 

Miljøvern 

Miljøvurdering av planer og prosjekter skal utføres i samsvar 

med unionsretten om miljø, herunder direktiv 92/43/EØF, 

2000/60/EF, 2001/42/EF, 2009/147/EF og 2011/92/EU.  
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Artikkel 37 

Tilgjengelighet for alle brukere 

Transportinfrastruktur skal gi sammenhengende mobilitet for 

alle brukere, særlig eldre, bevegelseshemmede personer og 

passasjerer med funksjonshemming. 

Utformingen og konstruksjonen av transportinfrastrukturen 

skal samsvare med de relevante kravene fastsatt i unionsloven. 

KAPITTEL III 

HOVEDNETTET 

Artikkel 38 

Identifikasjon av hovednettet 

1.  Hovednettet, som vist på kartene i vedlegg I, skal bestå 

av de deler av det samlede nettet som har høyest strategisk 

betydning for å nå målene i politikken for det transeuropeiske 

nettet, og skal gjenspeile endringer i trafikketterspørselen og 

behovet for transport med ulike transportsystemer. Det skal 

særlig bidra til håndteringen av økende mobilitet og sikre høye 

sikkerhetsstandarder samt bidra til utviklingen av et 

transportsystem med lavt CO2-utslipp. 

2.  Hovednettet skal koples sammen i knutepunkter og 

skape forbindelser mellom transportinfrastrukturnettet i 

medlemsstater og nabostater. 

3.  Med forbehold for artikkel 1 nr. 4 og artikkel 41 nr. 2 og 

3 skal medlemsstater treffe nødvendige tiltak for å utvikle 

hovednettet, i henhold til bestemmelsene i dette kapittelet 

innen 31. desember 2030. 

I samsvar med artikkel 54 skal Kommisjonen vurdere 

gjennomføringen av hovednettet innen 31. desember 2023. 

Artikkel 39 

Krav til infrastruktur 

1.  Det skal tas hensyn til nyskapende teknologi, telema-

tikksystemer og lovgivningsmessige tiltak og styringstiltak for 

forvaltning av bruken av infrastrukturen for å sikre 

ressurseffektiv bruk av transportinfrastruktur for både 

passasjerer og godstransport og å sørge for tilstrekkelig 

kapasitet. 

2.  Infrastrukturen i hovednettet skal oppfylle alle krav 

fastsatt i kapittel II. I tillegg skal følgende krav oppfylles av 

infrastrukturen i hovednettet, uten at nr. 3 berøres: 

a) for jernbanetransportinfrastruktur: 

i) full elektrifisering av jernbanespor og, i den grad det 

er nødvendig for drift av elektriske tog, sidespor, 

ii) godslinjer i hovednettet som angitt i vedlegg I: minst 

22,5 t akseltrykk, linjehastighet på 100 km/t og 

mulighet for kjøring av tog med en lengde på 740 m, 

iii) full anvendelse av ERTMS, 

iv) nominell sporvidde for nye toglinjer, 1 435 mm 

unntatt i tilfeller der den nye linjen er en forlengelse 

av et nettverk med en annen sporvidde og atskilt fra 

hovedjernbanelinjene i Unionen. 

Isolerte nett er unntatt fra krav i) til iii), 

b) for transportinfrastruktur på innlands vannveier og sjø: 

– tilgang til alternativt, rent drivstoff, 

c) for veitransportinfrastruktur: 

– kravene under bokstav a) eller b) i artikkel 17 nr. 3, 

– utviklingen av rasteplasser langs motorveier for hver 

100 km i henhold til samfunnets, markedets og 

miljøets behov, for blant annet å gi passende og 

tilstrekkelig sikre parkeringsplasser for yrkesbrukere, 

– tilgang til alternativt, rent drivstoff, 

d) for lufttransportinfrastruktur: 

– kapasitet til å gjøre tilgjengelig alternativt, rent 

drivstoff. 

3.  Når det gjelder jernbanetransportinfrastruktur, kan 

Kommisjonen på anmodning fra en medlemsstat i behørig 

begrunnede tilfeller gi unntak fra kravene til toglengde, 

ERTMS, akseltrykk, elektrifisering og linjehastighet uten at 

direktiv 2008/57/EF berøres. 

Når det gjelder veitransportinfrastruktur, kan Kommisjonen på 

anmodning fra en medlemsstat i behørig begrunnede tilfeller 

gi unntak fra bestemmelsene under bokstav a) eller b) i 

artikkel 17 nr. 3 så lenge et tilstrekkelig sikkerhetsnivå er 

sikret. 

De behørig begrunnede tilfellene nevnt i dette avsnitt skal 

omfatte tilfeller der investeringer i infrastruktur ikke er 

berettiget med hensyn til sosioøkonomiske nytte-kost-hensyn.  



Nr. 17/960 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

Artikkel 40 

Utvikling av hovednettet 

Transportinfrastrukturen i hovednettet skal utvikles i samsvar 

med de relevante bestemmelser i kapittel II. 

Artikkel 41 

Knutepunkter i hovednettet 

1.  Knutepunktene i hovednettet er fastlagt i vedlegg II og 

skal omfatte: 

a) byknutepunkter, herunder havner og lufthavner, 

b) sjøhavner og innlandshavner, 

c) grenseoverganger til nabostater, 

d) bane-vei-terminaler, 

e) passasjer- og godslufthavner. 

2.  Sjøhavner i hovednettet nevnt i andre del av vedlegg II 

skal være tilknyttet jernbane og vei og om mulig transport-

infrastruktur for innlands vannveier i det transeuropeiske 

nettet innen 31. desember 2030, unntatt der fysiske 

begrensninger hindrer slik tilknytning. 

3.  Hovedlufthavnene nevnt i andre del av vedlegg II skal 

være tilknyttet jernbane- og veitransportinfrastruktur for 

innlands vannveier i det transeuropeiske nettet innen 

31. desember 2050, unntatt der fysiske begrensninger hindrer 

slik forbindelse. Med hensyn til mulig trafikketterspørsel skal 

slike lufthavner være integrert i nettet for høyhastighetstog 

dersom det er mulig. 

KAPITTEL IV 

GJENNOMFØRING AV HOVEDNETTET GJENNOM 

KORRIDORER I HOVEDNETTET 

Artikkel 42 

Instrumentet korridorer i hovednettet 

1.  Korridorer i hovednettet er et instrument for å lette 

samordnet gjennomføring av hovednettet. For å gi ressurs-

effektiv transport med ulike transportsystemer, og slik bidra til 

utjevning gjennom bedre territorialt samarbeid, skal korridorer 

i hovednettet vektlegge: 

a) modal integrering, 

b) samtrafikkevne, 

c) en samordnet utvikling av infrastruktur, særlig på 

grensekryssende strekninger og ved flaskehalser. 

2.  Korridorer i hovednettet skal gjøre det mulig for 

medlemsstater å oppnå en samordnet og synkronisert 

tilnærming med hensyn til investering i infrastruktur, slik at 

kapasitet forvaltes på best mulig måte. Korridorer i 

hovednettet skal støtte den omfattende anvendelsen av 

samvirkende trafikkreguleringssystemer og om mulig bruk av 

nyskapning og ny teknologi. 

Artikkel 43 

Definisjon av korridorer i hovednettet 

1.  Korridorer i hovednettet dekker den viktigste trafikk-

flyten over lange avstander i hovednettet og skal særlig 

forbedre grensekryssende forbindelser i Unionen. 

2.  Korridorer i hovednettet skal støtte ulike transport-

systemer og være åpne for alle transportsystemer som 

omfattes av denne forordning. De krysser minst to grenser og 

omfatter om mulig minst tre transportformer, herunder 

eventuelt motorveier til sjøs. 

Artikkel 44 

Liste over korridorer i hovednettet 

1.  Listen over korridorer i hovednettet er oppført i første 

del av vedlegg I til forordning (EU) nr. 1316/2013. Medlems-

stater skal delta i korridorene i hovednettet som fastsatt i dette 

kapittel. 

2.  Kommisjonen skal gjøre tilgjengelig skjematiske, 

veiledende kart over korridorene i hovednettet i et format som 

er lett tilgjengelig for allmennheten. 

Artikkel 45 

Samordning av korridorer i hovednettet 

1.  For å lette samordnet gjennomføring av korridorer i 

hovednettet, ERTMS og motorveier til sjøs skal Kommisjonen 

etter avtale med berørte medlemsstater og etter samråd med 

Europaparlamentet og Rådet utpeke én eller flere europeiske 

koordinatorer. 

2.  Den europeiske koordinatoren skal særlig velges på 

grunnlag av sin kunnskap om transport og finansiering 

og/eller den sosioøkonomiske og miljømessige vurderingen av 

store prosjekter samt sin erfaring fra europeiske institusjoner. 

3.  Kommisjonens beslutning om å utpeke den europeiske 

koordinatoren skal angi hvordan oppgavene nevnt i nr. 5 skal 

utføres. 

4.  Den europeiske koordinatoren skal handle for og på vegne 

av Kommisjonen, som skal yte nødvendig sekretariatsbistand. 

Den europeiske koordinatorens oppdrag skal henholdsvis 

omfatte én korridor i hovednettet eller gjennomføring av 

ERTMS eller gjennomføring av motorveier til sjøs.  
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5.  Den europeiske koordinatoren skal: 

a) støtte samordnet gjennomføring av den aktuelle 

korridoren i hovednettet og særlig rettidig gjennomføring 

av arbeidsplanen for korridoren i hovednettet, 

b) utarbeide arbeidsplanen for korridoren i samarbeid med 

medlemsstater og overvåke gjennomføringen, 

c) rådføre seg med korridorforumet vedrørende planen og 

gjennomføringen, 

d) rapportere til medlemsstatene, til Kommisjonen og 

eventuelt til alle andre enheter som er direkte involvert i 

utviklingen av korridoren i hovednettet, om vanskeligheter 

som oppstår, og særlig når utviklingen av en korridor 

hindres, med sikte på å komme fram til egnede løsninger, 

e) utarbeide en årlig rapport til Europaparlamentet, Rådet, 

Kommisjonen og berørte medlemsstater om framdriften i 

gjennomføringen av korridoren i hovednettet, 

f) undersøke behovet for transporttjenester, mulighetene for 

midler til investering og finansiering og tiltak som skal 

treffes og vilkår som skal oppfylles for å lette tilgangen til 

midlene eller finansieringen, og gi hensiktsmessige 

anbefalinger. 

6.  Den europeiske koordinatoren kan sammen med berørte 

medlemsstater rådspørre regionale og lokale myndigheter, 

transportoperatører, transportbrukere og representanter for 

sivilsamfunnet i tilknytning til arbeidsplanen og gjennom-

føringen av planen. 

7.  Berørte medlemsstater skal samarbeide med den 

europeiske koordinatoren og gi koordinatoren nødvendig 

informasjon til å utføre oppgavene fastlagt i denne artikkel, 

herunder informasjon om utviklingen av korridorer i relevante 

planer for nasjonal infrastruktur. 

8.  Med forbehold for gjeldende unionsrett og nasjonal 

lovgivning kan Kommisjonen be om den europeiske 

koordinatorens uttalelse ved vurdering av søknader om 

unionsmidler til de korridorer i hovednettet som den europeiske 

koordinatoren er ansvarlig for, for å sikre konsekvens og 

framdrift for hver korridor. 

9.  Dersom den europeiske koordinatoren ikke kan utøve sitt 

mandat tilfredsstillende i samsvar med kravene fastsatt i denne 

artikkel, kan Kommisjonen når som helst bringe mandatet til 

opphør etter avtale med de berørte medlemsstatene. Det kan 

utpekes en erstatter i samsvar med framgangsmåten fastsatt 

under nr. 1. 

Artikkel 46 

Styring av korridorer i hovednettet 

1.  Den europeiske koordinatoren for hver korridor i 

hovednettet skal få bistand til å utføre sine oppgaver tilknyttet 

arbeidsplanen og gjennomføringen av planen av et sekretariat 

og et rådgivende forum (korridorforumet). Etter avtale med 

berørte medlemsstater skal korridorforumet opprettes og ledes 

av den europeiske koordinatoren. De berørte medlemsstatene 

skal gi sin tilslutning til medlemskapet i korridorforumet for 

sin del av korridoren i hovednettet. 

2.  Etter avtale med berørte medlemsstater kan koordi-

natoren nedsette og lede arbeidsgrupper for korridoren med 

vekt på: 

a) modal integrering, 

b) samtrafikkevne, 

c) samordnet utvikling av infrastruktur på grensekryssende 

strekninger. 

Artikkel 47 

Arbeidsplan 

1.  Innen 22. desember 2014 skal hver europeisk koordinator 

framlegge for berørte medlemsstater en arbeidsplan med en 

analyse av utviklingen av korridoren. Etter at den er godkjent av 

berørte medlemsstater skal arbeidsplanen framlegges til 

informasjon for Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen. 

Arbeidsplanen skal særlig omfatte en beskrivelse av 

kjennetegnene, de grensekryssende strekningene og formålene 

for korridoren i hovednettet, idet formålene og prioriteringene 

fastsatt i artikkel 4 og 10 kommer til anvendelse. 

Arbeidsplanen skal omfatte en analyse av: 

a) anvendelsen av samvirkende trafikkreguleringssystemer, 

b) en plan for å fjerne fysiske, tekniske, driftsmessige og 

administrative hindringer mellom og innenfor ulike 

transportformer og for å styrke effektiv transport med 

ulike transportsystemer og tilknyttede tjenester, 

c) dersom det er hensiktsmessig, tiltak for å bedre den 

administrative og tekniske kapasiteten til å tenke ut, 

planlegge, utforme, anskaffe, gjennomføre og overvåke 

prosjekter av felles interesse, 

d) den mulige virkningen av klimaendringer på infrastrukturen 

og eventuelt foreslåtte tiltak for å bedre motstands-

dyktigheten mot klimaendringer, 

e) tiltak som skal iverksettes for å redusere utslippet av 

klimagasser, støy og eventuelt andre negative miljø-

virkninger.  
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Arbeidsplanen skal omfatte detaljene fra offentlige høringer 

som støtter utviklingen av arbeidsplanen og gjennomføringen. 

Arbeidsplanen skal også bestå av en analyse av nødvendig 

investering, herunder: 

– listen over prosjekter for utvidelse, fornyelse eller ny 

anvendelse av transportinfrastruktur nevnt i artikkel 2 nr. 2 

for hver av transportformene som korridoren i hovednettet 

omfatter, 

– de ulike kildene som er planlagt i samarbeid med berørte 

medlemsstater for finansiering, på internasjonalt, nasjonalt, 

regionalt og lokalt plan og på unionsplan, herunder, 

dersom det er mulig, øremerkede kryssfinansierings-

ordninger og privat kapital, sammen med de tilsagn som 

allerede er gitt, og eventuelt henvisning til Unionens bidrag 

som er planlagt i henhold til Unionens finansierings-

ordninger. 

2.  Med forbehold for artikkel 1 nr. 4 og artikkel 54 og etter 

godkjenning av berørte medlemsstater, kan Kommisjonen 

vedta gjennomføringsrettsakter for de grensekryssende og 

tverrgående dimensjonene i arbeidsplanene for korridorer i 

hovednettet. 

Når de er vedtatt, skal Kommisjonen tilpasse gjennomførings-

rettsaktene etter godkjenning fra berørte medlemsstater for å 

ta hensyn til framdriften, forsinkelser eller oppdaterte 

nasjonale programmer. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangs-

måten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 52 nr. 2. 

3.  Den europeiske koordinatoren skal bistå medlemsstater i 

å gjennomføre arbeidsplanen, særlig når det gjelder: 

a) investeringsplanleggingen, tilknyttede kostnader og 

tidslinjen for gjennomføring, beregnet som nødvendig for 

å gjennomføre korridorene i det samlede nettet, 

b) definering av tiltak for å fremme innføringen av ny 

teknologi i trafikk- og kapasitetsstyring og om aktuelt 

redusere eksterne kostnader, særlig klimagassutslipp og 

støy. 

Artikkel 48 

Samarbeid med korridorer for godstransport med 

jernbane 

1.  For å unngå overlapping av virksomhet skal det sørges 

for tilstrekkelig samordning mellom korridorene i hovednettet 

og korridorene for godstransport med jernbane fastsatt i 

forordning (EU) nr. 913/2010, særlig ved utarbeiding av 

arbeidsplanen eller nedsettelse av arbeidsgrupper. 

2.  Bestemmelsene i dette kapittel skal ikke berøre styrings-

strukturene fastsatt i forordning (EU) nr. 913/2010. 

KAPITTEL V 

FELLES BESTEMMELSER 

Artikkel 49 

OPPDATERING OG RAPPORTERING 

1.  Medlemsstater skal underrette Kommisjonen på 

regelmessig, omfattende og åpent grunnlag om framskrittene 

som er gjort i forbindelse med gjennomføringsprosjekter, og 

investeringer gjort til det formål. Dette skal omfatte årlig 

overføring av opplysninger så langt det er mulig gjennom det 

interaktive geografiske og tekniske informasjonssystemet for 

det transeuropeiske nettverket (TENtec). Det skal omfatte alle 

relevante opplysninger om prosjekter av felles interesse som 

mottar midler fra Unionen. 

Kommisjonen skal sikre at TENtec er offentlig og lett 

tilgjengelig, og at det inneholder prosjektspesifikk og 

oppdatert informasjon om former for og størrelse på 

samfinansiering fra Unionen samt om hvert prosjekts 

framdrift. 

Kommisjonen skal sikre at TENtec ikke offentliggjør 

opplysninger som er forretningshemmeligheter, eller som kan 

skade eller urettmessig påvirke en offentlig innkjøpsprosess i 

en medlemsstat. 

Kommisjonen skal offentliggjøre informasjon om 

finansieringsbistand gitt i henhold til unionsretten, herunder 

utjevningsfondet, Det europeiske fond for regionutvikling og 

Horisont 2020, samt i form av lån og finansieringsordninger 

opprettet av Den europeiske investeringsbank. 

2.  Medlemsstater skal framlegge for Kommisjonen en 

oversikt over de nasjonale planene og programmene som de 

utarbeider med tanke på utviklingen av det transeuropeiske 

transportnettet. Når de er vedtatt, skal medlemsstatene 

oversende dem til Kommisjonen til orientering. 

3.  Fra og med 21. desember 2013 skal Kommisjonen 

annethvert år offentliggjøre en statusrapport om gjennom-

føringen, som skal framlegges for Europaparlamentet, Rådet, 

Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen. Rapporten skal omhandle anvendelsen av 

ulike former for finansieringsbistand nevnt under nr. 1 for de 

ulike transportformene samt andre elementer av hovednettet og 

det samlede nettet i hver medlemsstat. 

Rapportene skal også gi en analyse av utviklingen av det 

transeuropeiske transportnettet. Den skal videre beskrive 

kommisjonens samordning av alle former for finansierings-

bistand med sikte på å støtte en samordnet anvendelse av 

retningslinjene i samsvar med gjeldende formål og 

prioriteringer.  
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4.  Med forbehold for andre avsnitt i artikkel 172 i TEUV 

skal Kommisjonen ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 53 i denne forordning 

vedrørende tilpasningen av vedlegg I og II for å ta hensyn til 

mulige endringer som følge av de kvantitative tersklene 

fastsatt i artikkel 14, 20, 24 og 27 i denne forordning. Ved 

tilpasning av vedleggene skal Kommisjonen: 

a) medregne logistikkplattformer, godsterminaler, vei-bane-

terminaler, innlandshavner, sjøhavner og lufthavner i det 

samlede nettet dersom det er påvist at det siste 

gjennomsnittlige trafikkvolumet over to år overstiger 

gjeldende terskel, 

b) ikke medregne logistikkplattformer, godsterminaler, vei-

bane-terminaler, innlandshavner, sjøhavner og lufthavner i 

det samlede nettet dersom det er påvist at det gjennoms-

nittlige trafikkvolumet de seks siste årene er lavere enn 

gjeldende terskel, 

c) tilpasse kartene over infrastruktur for vei, jernbane og 

innlands vannveier for utelukkende å vise framdriften i 

ferdigstillelsen av nettet. Når kartene tilpasses, skal 

Kommisjonen ikke gjøre noen flere endringer i rutetraseer 

enn det som framgangsmåten for prosjektgodkjenning 

tillater. 

Tilpasningene nevnt under bokstav a) og b) skal være basert på 

den sist tilgjengelige statistikken som Eurostat har 

offentliggjort, eller dersom slik statistikk ikke er tilgjengelig, av 

medlemsstatenes nasjonale statistiske byråer. Tilpasningene 

nevnt under bokstav c) skal være basert på informasjonen 

medlemsstaten har gitt i samsvar med nr. 1. 

5.  Prosjekter av felles interesse som vedrører infrastruktur 

som nylig er tatt med i det transeuropeiske nettet gjennom en 

delegert rettsakt, skal være berettiget for formålene i artikkel 

7 nr. 5 fra den datoen de delegerte rettsaktene som er vedtatt i 

samsvar med nr. 4 i denne artikkel, trer i kraft. 

Prosjekter av felles interesse som vedrører infrastruktur som 

er tatt ut av det transeuropeiske nettet, skal opphøre å være 

berettiget fra den datoen de delegerte rettsaktene som er 

vedtatt i samsvar med nr. 4 i denne artikkel, trer i kraft. 

Opphøret av berettigelse skal ikke påvirke kommisjons-

beslutninger om finansiering eller tilskudd truffet før denne 

dato. 

6.  Med forbehold for artikkel 172 nr. 2 i TEUV skal 

Kommisjonen ha myndighet til å tilpasse delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 53 i denne forordning vedrørende 

tilpasningen av vedlegg III for å omfatte eller tilpasse 

veiledende kart over nabostater, basert på avtaler på høyt plan 

om transportinfrastrukturnett mellom Unionen og berørte 

nabostater. 

Artikkel 50 

Forholdet til berørte parter i offentlig og privat sektor 

1.  Prosjekter av felles interesse gjelder for alle parter som 

er direkte berørt. Dette kan være andre enheter enn medlems-

stater, og kan omfatte regionale og lokale myndigheter, 

forvaltere og brukere av infrastruktur samt industrien og 

sivilsamfunnet. 

2.  I planleggings- og byggefasene av prosjekter bør det tas 

behørig hensyn til regionale og lokale myndigheters nasjonale 

framgangsmåter samt det lokale sivile samfunn som berøres 

av prosjekter av felles interesse. Kommisjonen skal i så 

henseende fremme utveksling av gode framgangsmåter. 

3.  Innenfor sitt myndighetsområde kan partene nevnt i nr. 

1, i tillegg til Ordningen for et sammenkoplet Europa og 

utjevningsfondet, også bruke andre europeiske programmer, 

særlig de som støtter regional utvikling, europeisk territorialt 

samarbeid, forskning og nyskapning eller miljø- og 

klimatiltak. Partene kan dermed bidra til å oppfylle formålene 

for denne forordning og særlig styrke: 

a) økningen av regional mobilitet, og slik fremme tilgangen 

til det transeuropeiske nettet for alle regioner i Unionen, 

b) innsatsen for å fremme prosjekter over landegrensene, 

c) integreringen av byknutepunkter i det transeuropeiske 

nettet (herunder fremming av bærekraftig mobilitet i 

byområder), 

d) innsatsen for å fremme bærekraftige transportløsninger, 

som økt tilgjengelighet av offentlig transport, telematikk-

systemer, terminaler/transportkjeder for ulike transport-

systemer, transport med lavt CO2-utslipp og andre 

nyskapende transportløsninger og miljøforbedringer, 

e) forbedringen av samarbeidet mellom ulike berørte parter. 

Artikkel 51 

Underliggende prinsipper for vurdering av 

sosioøkonomiske nytte- og kostnadsanalyser og europeisk 

tilleggsverdi 

På grunnlag av formålene fastsatt i artikkel 4 skal Kommisjonen 

offentliggjøre de prinsippene den legger til grunn for vurdering 

av sosioøkonomiske nytte- og kostnadsanalyser og analyser av 

europeisk tilleggsverdi tilknyttet prosjekter av felles interesse 

der det søkes om unionsmidler.  
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Artikkel 52 

Komitéframgangsmåte 

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 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 avsnitt i forordning 

(EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 53 

Utøvelse av delegering 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter tillegges 

Kommisjonen på de vilkårene som er fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsaker nevnt i 

artikkel 49 nr. 4 gis Kommisjonen for et tidsrom på fem år fra 

21. desember 2013. Kommisjonen skal utarbeide en rapport 

om delegeringen av myndighet innen ni måneder før utløpet 

av femårsperioden. Delegeringen av myndighet skal stilltiende 

forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse 

innen tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 49 nr. 4 og 6 

kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den 

delegeringen av myndighet som er angitt i beslutningen, 

opphører. Tilbakekallingen får anvendelse dagen etter at den 

er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere 

tidspunkt som angis i beslutningen. Den skal ikke berøre 

gyldigheten av eventuelle delegerte rettsakter som allerede har 

anvendelse. 

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 49 nr. 4 

og 6 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 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 54 

Gjennomgåelse 

1.  Innen 31. desember 2023 skal Kommisjonen, etter å ha 

rådspurt medlemsstatene og med hjelp fra de europeiske 

koordinatorene, gå gjennom gjennomføringen av hovednettet, 

og vurdere: 

a) samsvar med bestemmelsene fastsatt i denne forordning, 

b) framdriften i gjennomføringen av denne forordning, 

c) endringer i transportflyten av passasjerer og gods, 

d) utvikling i investeringer i nasjonal transportinfrastruktur, 

e) behovet for endringer i denne forordning. 

Vurderingen skal blant annet også ta hensyn til virkningen av 

kommende trafikkmønstre og relevant utvikling i investerings-

planer for infrastruktur. 

I tillegg til denne gjennomgåelsen skal Kommisjonen i 

samarbeid med medlemsstatene vurdere om nye strekninger, 

som særlige tidligere grensekryssende, prioriterte prosjekter 

oppført i beslutning 661/2010/EU, skal omfattes av hoved-

nettet. Kommisjonen skal legge fram et forslag til regelverk 

dersom det er formålstjenlig. 

2.  I forbindelse med gjennomgåelsen skal Kommisjonen 

vurdere om hovednettet som er fastlagt i denne forordning, vil 

samsvare med bestemmelsene i kapittel III innen 2030, idet det 

tas hensyn til den økonomiske situasjonen og budsjett-

situasjonen i Unionen og de enkelte medlemsstater. I samråd 

med medlemsstatene skal Kommisjonen også vurdere om 

hovednettet bør endres for å ta hensyn til utvikling i transport-

flyten og nasjonal investeringsplanlegging. Kommisjonen kan 

om nødvendig framlegge et forslag til endring av denne 

forordning. 

I forslaget kan Kommisjonen også angi datoen for ferdigstillelse 

av det samlede nettet som fastsatt i artikkel 9 nr. 2. 

Artikkel 55 

Én kontaktmyndighet 

Medlemsstater kan utnevne én kontaktmyndighet for 

tilrettelegging og samordning av prosessen med å godkjenne 

prosjekter av felles interesse, særlig prosjekter over 

landegrensene, i samsvar med gjeldende unionsrett. 

Artikkel 56 

Forsinkelse i ferdigstillelsen av hovednettet 

Ved en betydelig forsinkelse i starten eller ferdigstillelsen av 

arbeidet med hovednettet kan Kommisjonen be berørte 

medlemsstater begrunne forsinkelsen. Medlemsstatene skal 

legge fram slike begrunnelser innen tre måneder. Ut fra svaret 

som gis, skal Kommisjonen rådføre seg med alle berørte 

medlemsstater for å løse problemet som har forårsaket 

forsinkelsen. 

Artikkel 57 

Fritak 

Bestemmelsene om jernbaner, og særlig krav om å forbinde 

lufthavner og havner til jernbaner, skal ikke gjelde for Kypros 

og Malta så lenge det ikke er etablert noe jernbanesystem på 

statenes territorium.  
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Artikkel 58 

Overgangsbestemmelser 

1.  Finansieringsbeslutninger vedtatt i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 680/2007(1), på 

grunnlag av beslutning 661/2010/EU, som utarbeides ved denne 

forordnings ikrafttredelse, skal fortsatt omfattes av beslutning 

nr. 661/2010/EU i den versjonen som har anvendelse den 20. 

desember 2013. 

2.  Henvisninger til prioriterte prosjekter som er oppført i 

vedlegg III til beslutning nr. 661/2010/EU, skal forstås som 

henvisninger til hovednettet, som definert i denne forordning. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 680/2007 av 

20. juni 2007 om fastsettelse av alminnelige regler for tildeling av 

finansiell støtte fra Fellesskapet på området transeuropeiske 

transport- og energinett (EUT L 162 av 22.6.2007, s. 1). 

Artikkel 59 

Oppheving 

Med forbehold for artikkel 58 i denne forordning og bokstav 

d) i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1316/2013 oppheves 

beslutning nr. 661/2010/EU. 

Artikkel 60 

Ikrafttredelsesdato 

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 Strasbourg 11. desember 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

KART OVER DET SAMLEDE NETTET OG HOVEDNETTET 

Tegnforklaring 

Hovednett Samlet nett  

 
 Innlands vannveier / Fullført 

 
 Innlands vannveier / Skal oppgraderes 

 
 Innlands vannveier / Planlagt 

  
Konvensjonell jernbane / Fullført 

  
Konvensjonell jernbane / Skal oppgraderes 

  
Konvensjonell jernbane / Planlagt 

  
Høyhastighetsjernbane / Fullført 

  
Skal oppgraderes til høyhastighetsjernbane 

  
Høyhastighetsjernbane / Planlagt 

  
Vei / Fullført 

  
Vei / Skal oppgraderes 

  
Vei / Planlagt 

  

Havner, herunder bane-vei-terminaler 

  

RRT (rail road terminals / bane-vei-terminaler) 

  

Lufthavner 
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Kartoversikt for EUs medlemsstater 
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0.1. Hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

EU-medlemsstater 

EU 
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0.2. Hovednett: 

Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

EU-medlemsstater 
EU 
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0.3. Hovednett: 

Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

EU-medlemsstater 
EU 

 

 

  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/971 

 

 

0.4. Hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

EU-medlemsstater 

EU 
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1.1. Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 

1 
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1.2. Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 

1 
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1.3. Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 
1 
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1.4 Samlet nett og hovednett:  

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 

1 
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2.1. Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 

2 
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2.2. Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 

2 
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2.3 Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 

2 
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2.4. Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 

2 

 

  



Nr. 17/980 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

 

3.1 Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 

3 
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3.2 Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 
3 
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3.3. Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 
3 
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3.4. Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 

3 
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4.1. Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 
4 
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4.2. Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 

4 
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4.3. Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 
4 
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4.4 Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 
4 
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5.1. Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 
5 
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5.2. Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 
5 
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5.3. Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 
5 
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5.4. Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 
5 
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6.1 Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 
6 
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6.2 Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 
6 
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6.3 Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 
6 
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6.4 Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 
6 
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7.1. Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 
7 
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7.2. Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 
7 
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7.3. Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 
7 
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7.4. Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 
7 
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8.1. Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 

8 
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8.2. Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 
8 
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8.3. Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 
8 
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8.4. Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 
8 
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9.1. Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 
9 
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9.2. Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 
9 
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9.3. Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavn 

 
9 
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9.4. Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 
9 
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10.1. Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 
10 
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10.2. Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 
10 
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10.3. Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 
10 
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10.4. Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 
10 

 

 _____  
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VEDLEGG II 

LISTE OVER KNUTEPUNKTER I HOVEDNETTET OG DET SAMLEDE NETTET 

1.  Byknutepunkter i hovednettet: 

BELGIA 

Antwerpen 

Bruxelles/Brussel 

BULGARIA 

Sofia 

TSJEKKIA 

Ostrava 

Praha 

DANMARK 

Aarhus 

København 

TYSKLAND 

Berlin 

Bielefeld 

Bremen 

Düsseldorf 

Frankfurt am Main 

Hamburg 

Hannover 

Köln 

Leipzig 

Mannheim 

München 

Nürnberg 

Stuttgart 

ESTLAND 

Tallinn  
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IRLAND 

Baile Átha Cliath / Dublin 

Corcaigh/Cork 

HELLAS 

Athína 

Heraklion 

Thessaloniki 

SPANIA 

Barcelona 

Bilbao 

Las Palmas de Gran Canaria / Santa Cruz de Tenerife 

Madrid 

Palma de Mallorca 

Sevilla 

Valencia 

FRANKRIKE 

Bordeaux 

Lille 

Lyon 

Marseille 

Nice 

Paris 

Strasbourg 

Toulouse 

KROATIA 

Zagreb 

ITALIA 

Bologna 

Cagliari 

Genova 

Milano 

Napoli  
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Palermo 

Roma 

Torino 

Venezia 

KYPROS 

Lefkosía 

LATVIA 

Rīga 

LITAUEN 

Vilnius 

LUXEMBOURG 

Luxembourg 

UNGARN 

Budapest 

MALTA 

Valletta 

NEDERLAND 

Amsterdam 

Rotterdam 

ØSTERRIKE 

Wien 

POLEN 

Gdańsk 

Katowice 

Kraków 

Łódź 

Poznań 

Szczecin 

Warszawa 

Wrocław  
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PORTUGAL 

Lisboa 

Porto 

ROMANIA 

București 

Timișoara 

SLOVENIA 

Ljubljana 

SLOVAKIA 

Bratislava 

FINLAND 

Helsinki 

Turku 

SVERIGE 

Göteborg 

Malmö 

Stockholm 

DET FORENTE KONGERIKE 

Birmingham 

Bristol 

Edinburgh 

Glasgow 

Leeds 

London 

Manchester 

Portsmouth 

Sheffield 
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2.  Lufthavner, sjøhavner, innlandshavner og bane-vei-terminaler i hovednettet og det samlede nettet 

 Lufthavner merket med * er hovedlufthavner som omfattes av forpliktelsen i artikkel 41 nr. 3. 

MS NAVN PÅ KNUTEPUNKT LUFTHAVN SJØHAVN INNLANDSHAVN BANE-VEI-TERMINAL 

BE Aalst   Samlet nett  

 Albertkanaal   Hovednett  

 Antwerpen  Hovednett Hovednett Hovednett 

 Athus    Samlet nett 

 Avelgem   Samlet nett  

 Bruxelles/Brussel Hovednett 

(National/Nationaal)* 

 Hovednett  

 Charleroi Samlet nett  Samlet nett (Can.Charleroi–Bruxelles), 

Samlet nett (Sambre) 

 

 Clabecq   Samlet nett  

 Gent  Hovednett Hovednett  

 Grimbergen    Samlet nett 

 Kortrijk   Hovednett (Bossuit)  

 Liège Hovednett  Hovednett (Can.Albert) 

Hovednett (Meuse) 

 

 Mons   Samlet nett (Centre/Borinage)  

 Namur   Hovednett (Meuse), 

Samlet nett (Sambre) 

 

 Oostende, Zeebrugge Samlet nett (Oostende) Hovednett (Oostende) 

Hovednett (Zeebrugge) 

  

 Roeselare   Samlet nett  

 Tournai   Samlet nett (Escaut)  

 Willebroek   Samlet nett  
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MS NAVN PÅ KNUTEPUNKT LUFTHAVN SJØHAVN INNLANDSHAVN BANE-VEI-TERMINAL 

BG Burgas Samlet nett Hovednett   

 Dragoman    Samlet nett 

 Gorna Orjahovitsa Samlet nett   Hovednett 

 Lom   Samlet nett  

 Orjahovo   Samlet nett  

 Plovdiv Samlet nett   Hovednett 

 Ruse   Hovednett Hovednett 

 Silistra   Samlet nett  

 Sofia Hovednett   Hovednett 

 Svilengrad    Samlet nett 

 Svishtov   Samlet nett  

 Varna Samlet nett Samlet nett   

 Vidin   Hovednett  

CZ Brno Samlet nett   Samlet nett 

 Děčín   Hovednett Hovednett 

 Lovosice   Samlet nett Samlet nett 

 Mělník   Hovednett Hovednett 

 Ostrava Hovednett   Hovednett 

 Pardubice   Hovednett Hovednett 

 Plzeň    Hovednett 

 Praha Hovednett (Václav Havel)*  Hovednett (Praha Holešovice) 

Samlet nett (Libeň) 

Samlet nett (Radotín) 

Samlet nett (Smíchov) 

Hovednett (Praha Uhříněves) 

 Přerov    Hovednett 
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MS NAVN PÅ KNUTEPUNKT LUFTHAVN SJØHAVN INNLANDSHAVN BANE-VEI-TERMINAL 

 Ústí nad Labem   Samlet nett Samlet nett 

DK Aalborg Samlet nett Samlet nett   

 Aarhus  Hovednett  Hovednett 

 Billund Samlet nett    

 Branden  Samlet nett   

 Ebeltoft  Samlet nett   

 Esbjerg  Samlet nett   

 Fredericia  Samlet nett   

 Frederikshavn  Samlet nett   

 Fur  Samlet nett   

 Gedser  Samlet nett   

 Helsingør  Samlet nett   

 Hirtshals  Samlet nett   

 Høje-Taastrup    Samlet nett 

 Kalundborg  Samlet nett   

 København Hovednett (Kastrup)* Hovednett  Hovednett 

 Køge  Samlet nett  Samlet nett 

 Nordby (Fanø)  Samlet nett   

 Odense  Samlet nett   

 Padborg    Samlet nett 

 Rødby  Samlet nett   

 Rønne Samlet nett Samlet nett   

 Sjællands Odde fergehavn  Samlet nett   
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 Spodsbjerg  Samlet nett   

 Tårs (Nakskov)  Samlet nett   

 Taulov    Hovednett 

 Vejle  Samlet nett   

DE Andernach   Samlet nett Samlet nett 

 Aschaffenburg   Samlet nett Samlet nett 

 Bendorf   Samlet nett  

 Bensersiel  Samlet nett   

 Bergkamen   Samlet nett  

 Berlin Hovednett (Berlin-Brandenburg 

Intl.)* 

 Hovednett Hovednett (Großbeeren) 

 Bonn   Samlet nett  

 Bottrop   Samlet nett  

 Brake  Samlet nett Samlet nett  

 Brandenburg   Samlet nett  

 Braunschweig   Hovednett Hovednett 

 Breisach   Samlet nett  

 Bremen, Bremerhaven Hovednett (Bremen) Hovednett (Bremen) 

Hovednett (Bremerhaven) 

Hovednett (Bremen) 

Hovednett (Bremerhaven) 

Hovednett (Bremen) 

 Brunsbüttel  Samlet nett Samlet nett  

 Bülstringen   Samlet nett  

 Cuxhaven  Samlet nett  Samlet nett 

 Dormagen   Samlet nett  

 Dörpen   Samlet nett Samlet nett 

 Dortmund Samlet nett  Hovednett Hovednett 
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 Dresden Samlet nett   Samlet nett 

 Duisburg   Hovednett 

Samlet nett (Homberg) 

Hovednett 

 Düsseldorf Hovednett*  Hovednett (Neuss)  

 Emden  Samlet nett Samlet nett  

 Emmelsum/Wesel   Samlet nett  

 Emmerich   Samlet nett Samlet nett 

 Erfurt Samlet nett    

 Essen   Samlet nett  

 Estorf   Samlet nett  

 Flörsheim   Samlet nett  

 Frankfurt am Main Hovednett*  Hovednett Hovednett 

 Gelsenkirchen   Samlet nett  

 Germersheim   Samlet nett Samlet nett 

 Gernsheim   Samlet nett  

 Großkrotzenburg   Samlet nett  

 Hahn Samlet nett    

 Haldensleben   Samlet nett Samlet nett 

 Haltern am See   Samlet nett  

 Hamburg Hovednett* Hovednett Hovednett Hovednett 

 Hamm   Hovednett Samlet nett (Bönen) 

 Hanau   Samlet nett  

 Hannover Hovednett  Hovednett Hovednett 

 Heilbronn   Samlet nett  
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 Helgoland  Samlet nett   

 Heringsdorf Samlet nett    

 Herne   Samlet nett Samlet nett (Herne-Wanne) 

 Hof, Plauen Samlet nett    

 Honau   Samlet nett  

 Ibbenbüren   Samlet nett  

 Karlsruhe Samlet nett (Karlsruhe Baden-

Baden) 

 Hovednett Hovednett 

 Kassel    Samlet nett 

 Kehl   Samlet nett  

 Kelheim   Samlet nett  

 Kelsterbach   Samlet nett  

 Kiel  Samlet nett   

 Koblenz   Hovednett Hovednett 

 Köln Hovednett (Köln–Bonn)*  Hovednett Hovednett 

 Köln–Neuessen   Samlet nett  

 Krefeld–Uerdingen   Samlet nett  

 Langeoog  Samlet nett   

 Leipzig, Halle Hovednett   Hovednett (Schkopau) 

 Lengfurt–Wetterau   Samlet nett  

 Leverkusen   Samlet nett Samlet nett 

 Lingen   Samlet nett  

 Lübeck  Hovednett Hovednett Hovednett 

 Lünen   Samlet nett  

 Magdeburg   Hovednett Hovednett 

 Mainz   Hovednett Hovednett 
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 Mannheim, Ludwigshafen   Hovednett 

Samlet nett (Ludwigshafen Mundenheim) 

Hovednett 

 Marl   Samlet nett  

 Mehrum   Samlet nett  

 Memmingen Samlet nett   Samlet nett 

 Minden   Samlet nett Samlet nett 

 München Hovednett*   Hovednett (Riem) 

 Münster Samlet nett 

(Münster/Osnabrück) 

 Samlet nett  

 Norddeich  Samlet nett   

 Nordenham  Samlet nett Samlet nett  

 Norderney  Samlet nett   

 Nürnberg Hovednett  Hovednett Hovednett 

 Oldenburg   Samlet nett  

 Orsoy   Samlet nett  

 Osnabrück   Samlet nett  

 Otterstadt   Samlet nett  

 Paderborn Samlet nett (Paderborn Lippstadt)    

 Plochingen   Samlet nett  

 Puttgarden  Samlet nett   

 Rees   Samlet nett  

 Regensburg   Hovednett  

 Rheinberg   Samlet nett  

 Rostock Samlet nett Hovednett  Hovednett 

 Saarlouis–Dillingen   Samlet nett  

 Sassnitz  Samlet nett   
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 Schwarzheide    Samlet nett 

 Singen    Samlet nett 

 Speyer   Samlet nett  

 Spyck   Samlet nett  

 Stade–Bützfleth/Brunshausen  Samlet nett Samlet nett Samlet nett 

 Stollhofen   Samlet nett  

 Stolzenau   Samlet nett  

 Straubing–Sand   Samlet nett  

 Stürzelberg   Samlet nett  

 Stuttgart Hovednett*  Hovednett Hovednett (Kornwestheim) 

 Trier   Samlet nett  

 Ulm    Samlet nett (Dornstadt) 

 Vahldorf   Samlet nett  

 Weeze Samlet nett    

 Wesel   Samlet nett  

 Wesseling   Samlet nett  

 Westerland–Sylt Samlet nett    

 Wiesbaden   Samlet nett  

 Wilhelmshaven  Hovednett   

 Wismar  Samlet nett   

 Worms   Samlet nett Samlet nett 

 Wörth am Rhein   Samlet nett Samlet nett 

EE Heltermaa  Samlet nett   

 Kärdla Samlet nett    

 Koidula    Samlet nett 
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 Kuivastu  Samlet nett   

 Kuressaare Samlet nett    

 Pärnu Samlet nett Samlet nett   

 Paldiski South Harbor  Samlet nett   

 Rohuküla  Samlet nett   

 Sillamäe  Samlet nett   

 Tallinn Hovednett Hovednett (Old City Harbour, 

Muuga Harbour, 

Paljassaare Harbour) 

  

 Tartu Samlet nett    

 Virtsu  Samlet nett   

IE Carraig Fhiáin / Carrickfin Samlet nett (Dún na nGall / Donegal)    

 Corcaigh/Cork Hovednett Hovednett   

 Baile Átha Cliath / Dublin Hovednett* Hovednett (G.D.A. port cluster)   

 Inis Mór / Inishmore Samlet nett    

 Ciarraí/Kerry–An Fearann 

Fuar/Farranfore 

Samlet nett    

 An Cnoc / Knock Samlet nett (Cúige Chonnacht / 

Connaught) 

   

 Luimneach/Limerick Samlet nett (Sionainn/Shannon) Hovednett (Sionainn–Faing / 

Shannon–Foynes) 

  

 Ros Láir / Rosslare  Samlet nett (Europort)   

 Port Láirge / Waterford Samlet nett Samlet nett   

EL Alexandroupolis Samlet nett   Samlet nett 

 Araxos Samlet nett    

 Astipalaia Samlet nett    

 Athína Hovednett* Hovednett (Piraeus)  Hovednett (Piraeus / Thriasso Pedio) 
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 Chalkida  Samlet nett   

 Chania Samlet nett Samlet nett (Souda)   

 Chios Samlet nett Samlet nett   

 Elefsina  Samlet nett   

 Heraklion Hovednett Hovednett   

 Igoumenitsa  Hovednett   

 Ikaria Samlet nett    

 Ioannina Samlet nett    

 Kalamata Samlet nett Samlet nett   

 Kalymnos Samlet nett    

 Karpathos Samlet nett    

 Kassos Samlet nett    

 Kastelorizo Samlet nett    

 Kastoria Samlet nett    

 Katakolo  Samlet nett   

 Kavala Samlet nett Samlet nett   

 Kefalonia Samlet nett    

 Kerkyra Samlet nett Samlet nett   

 Kithira Samlet nett    

 Kos Samlet nett    

 Kozani    Samlet nett 

 Kyllini  Samlet nett   

 Lamia    Samlet nett 

 Lavrio (Sounio)  Samlet nett   

 Leros Samlet nett    
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 Limnos Samlet nett    

 Milos Samlet nett    

 Mykonos Samlet nett Samlet nett   

 Mytilini Samlet nett Samlet nett   

 Naxos Samlet nett Samlet nett   

 Nea Anchialos Samlet nett    

 Paros Samlet nett Samlet nett   

 Patras  Hovednett  Hovednett 

 Preveza Samlet nett    

 Rafina  Samlet nett   

 Rodos Samlet nett Samlet nett   

 Samos Samlet nett    

 Santorini Samlet nett Samlet nett   

 Sitia Samlet nett    

 Skiathos Samlet nett Samlet nett   

 Skiros Samlet nett    

 Syros Samlet nett Samlet nett   

 Thessaloniki Hovednett (Makedonia) Hovednett  Hovednett 

 Volos  Samlet nett   

 Zakinthos Samlet nett    

ES A Coruña Samlet nett Hovednett   

 Alcázar de San Juán    Hovednett 

 Algeciras  Hovednett (Bahía de Algeciras)   

 Alicante Hovednett Samlet nett   

 Almería Samlet nett Samlet nett   
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 Antequera (Bobadilla)    Hovednett 

 Arrecife Samlet nett (Lanzarote) Samlet nett   

 Arrubal (Logroño)    Samlet nett 

 Avilés Samlet nett (Asturias) Samlet nett   

 Badajoz Samlet nett   Samlet nett 

 Barcelona Hovednett* Hovednett  Hovednett 

 Bilbao Hovednett Hovednett  Hovednett 

 Burgos Samlet nett    

 Cádiz  Samlet nett (Bahía de Cádiz)   

 Cala Sabina (Formentera)  Samlet nett   

 Carboneras  Samlet nett   

 Cartagena  Hovednett   

 Castellón  Samlet nett   

 Ceuta  Samlet nett   

 Córdoba    Hovednett 

 El Hierro Samlet nett Samlet nett (La Estaca)   

 El Penedés (El Vendrell)    Samlet nett 

 Ferrol  Samlet nett   

 Figueras    Samlet nett (El Far d’Emporda) 

 Fuerteventura Samlet nett Samlet nett (Puerto Rosario)   

 Gijón  Hovednett   

 Girona Samlet nett    

 Granada Samlet nett    

 Huelva  Hovednett   

 Huesca    Samlet nett (PLHUS) 
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 Ibiza Samlet nett Samlet nett (Eivissa)   

 Jerez Samlet nett    

 La Palma Samlet nett Samlet nett (Santa Cruz de La 

Palma) 

  

 Las Palmas Hovednett Hovednett   

 León Samlet nett   Hovednett 

 Linares    Samlet nett 

 Madrid Hovednett (Barajas)*   Hovednett (Norte y Sur) 

 Mahón (Menorca) Samlet nett Samlet nett   

 Málaga Hovednett Samlet nett   

 Melilla Samlet nett Samlet nett   

 Monforte de Lemos (Ourense)    Samlet nett 

 Motril  Samlet nett   

 Murcia Samlet nett (San Javier)   Hovednett (ZAL) 

 Palma de Mallorca Hovednett* Hovednett   

 Pamplona Samlet nett   Samlet nett (Noain) 

 Pasajes  Samlet nett   

 Reus Samlet nett    

 Sagunto  Samlet nett   

 Salamanca Samlet nett   Samlet nett 

 San Cibrao  Samlet nett   

 San Sebastián Samlet nett   Samlet nett (Lezo) 

 San Sebastián de la Gomera Samlet nett Samlet nett   

 Santander Samlet nett Samlet nett  Samlet nett (Torrelavega) 

 Santiago de Compostela Samlet nett    

 Sevilla Hovednett Hovednett Hovednett  
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 Tarragona  Hovednett   

 Tenerife Samlet nett (Norte: Los Rodeos) 

Hovednett (Sur: Reina Sofía) 

Hovednett (Santa Cruz)   

 Toledo    Samlet nett 

 Tudela    Samlet nett 

 Valencia Hovednett Hovednett   

 Valladolid Samlet nett   Hovednett 

 Vigo Samlet nett Samlet nett   

 Vitoria Samlet nett    

 Zaragoza Samlet nett   Hovednett 

FR Aiton–Bourgneuf    Samlet nett 

 Ajaccio Samlet nett Samlet nett   

 Avignon    Hovednett 

 Bastia Samlet nett Samlet nett   

 Bayonne  Samlet nett   

 Beauvais Samlet nett    

 Biarritz Samlet nett    

 Bordeaux Hovednett (Merignac) Hovednett  Hovednett 

 Boulogne  Samlet nett   

 Brest Samlet nett Samlet nett   

 Caen Samlet nett Samlet nett   

 Calais  Hovednett  Hovednett (Eurotunnel) 

 Cayenne Samlet nett Samlet nett   

 Chalon-sur-Saône   Hovednett  
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 Chalons-sur-Marne Samlet nett (Paris–Vatry)    

 Cherbourg  Samlet nett   

 Clermont–Ferrand Samlet nett   Samlet nett 

 Dieppe  Samlet nett   

 Dijon    Hovednett 

 Dunkerque  Hovednett Hovednett Hovednett 

 Fort de France Samlet nett Samlet nett   

 Guadeloupe  Samlet nett   

 La Rochelle Samlet nett Samlet nett   

 Le Boulou    Samlet nett 

 Le Havre  Hovednett Hovednett Hovednett 

 Lille Hovednett (Lesquin)  Hovednett Hovednett (Dourges) 

 Limoges Samlet nett    

 Lorient  Samlet nett   

 Lyon Hovednett (St.Exupéry)*  Hovednett Hovednett 

 Marquion (Cambrai)   Samlet nett  

 Marseille Hovednett (Provence) Hovednett (Marseille) 

Hovednett (Fos-sur-Mer) 

Hovednett (Fos-sur-Mer) Hovednett (Miramas) 

 Mayotte Samlet nett    

 Metz   Hovednett  

 Montpellier Samlet nett    

 Mulhouse Samlet nett (Mulhouse–Bale)  Hovednett (Ottmarsheim)  

 Nancy   Samlet nett  

 Nantes Saint-Nazaire Samlet nett (Nantes Atlantique) Hovednett   
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 Nesle   Samlet nett  

 Nice Hovednett (Côte d’Azur)* Samlet nett   

 Nogent-sur-Seine   Samlet nett  

 Noyon   Samlet nett  

 Orléans    Samlet nett 

 Paris Hovednett (Charles de Gaulle)* 

Hovednett (Orly)* 

 Hovednett Hovednett 

 Perpignan    Samlet nett 

 Point-à-Pitre Samlet nett    

 Péronne   Samlet nett  

 Port Réunion  Samlet nett   

 Rennes    Samlet nett 

 Roscoff  Samlet nett   

 Rouen  Hovednett Hovednett  

 Sète  Samlet nett Samlet nett  

 Saint-Denis-Gillot Samlet nett    

 Saint-Malo  Samlet nett   

 Strasbourg Samlet nett (Strasbourg Entzheim)  Hovednett Hovednett 

 Thionville   Samlet nett  

 Toulon  Samlet nett   

 Toulouse Hovednett (Blagnac)   Hovednett 

 Valenciennes   Samlet nett  

 Villefranche-sur-Saône   Samlet nett  
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HR Dubrovnik Samlet nett Samlet nett   

 Osijek Samlet nett  Samlet nett  

 Ploče  Samlet nett   

 Pula Samlet nett Samlet nett   

 Rijeka Samlet nett Hovednett   

 Šibenik  Samlet nett   

 Sisak   Samlet nett  

 Slavonski Brod   Hovednett  

 Split Samlet nett Samlet nett   

 Vukovar   Hovednett  

 Zadar Samlet nett Samlet nett   

 Zagreb Hovednett   Hovednett 

IT Alghero Samlet nett    

 Ancona Samlet nett Hovednett  Hovednett (Iesi) 

 Augusta  Hovednett   

 Bari Samlet nett Hovednett  Hovednett 

 Bologna Hovednett   Hovednett 

 Bolzano Samlet nett    

 Brescia Samlet nett   Samlet nett 

 Brindisi Samlet nett Samlet nett   

 Cagliari Hovednett Hovednett (Porto Foxi, Cagliari)   

 Carloforte  Samlet nett   

 Catania Samlet nett (Fontanarossa, Comiso 

emergency runway) 

  Samlet nett 
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 Cervignano    Hovednett 

 Chioggia  Samlet nett Samlet nett  

 Civitavecchia  Samlet nett   

 Cremona   Hovednett  

 Firenze Samlet nett   Hovednett (Prato) 

 Foggia Samlet nett    

 Forlì Samlet nett    

 Fiumicino  Samlet nett   

 Gaeta  Samlet nett   

 Gallarate    Samlet nett 

 Gela  Samlet nett   

 Genova Hovednett Hovednett  Hovednett (Vado) 

 Gioia Tauro  Hovednett   

 Golfo Aranci  Samlet nett   

 La Maddalena  Samlet nett   

 La Spezia  Hovednett   

 Lamezia Terme Samlet nett    

 Lampedusa Samlet nett    

 Livorno  Hovednett  Hovednett (Guasticce Collesalvetti) 

 Mantova   Hovednett Samlet nett 

 Marina di Carrara  Samlet nett   

 Messina  Samlet nett   

 Milano Hovednett (Linate)* 

Hovednett (Malpensa)* 

Hovednett (Bergamo Orio al Serio) 

 Samlet nett Hovednett (Milano Smistamento) 
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 Milazzo  Samlet nett   

 Monfalcone  Samlet nett Samlet nett  

 Mortara    Samlet nett 

 Napoli Hovednett (Capodichino) Hovednett  Hovednett (Nola) 

Hovednett (Marcianise-Maddaloni) 

 Novara    Hovednett 

 Olbia Samlet nett Samlet nett   

 Orte    Samlet nett 

 Padova    Hovednett 

 Palau  Samlet nett   

 Palermo Hovednett Hovednett (Palermo, Termini 

Imerese terminal) 

  

 Pantelleria Samlet nett    

 Parma    Samlet nett (Bianconese di Fontevivo) 

 Pescara Samlet nett   Samlet nett (Manoppello) 

 Piacenza    Samlet nett 

 Piombino  Samlet nett   

 Pisa Samlet nett    

 Porto Levante  Samlet nett Samlet nett  

 Porto Nogaro   Samlet nett  

 Porto Torres  Samlet nett   

 Portoferraio  Samlet nett   

 Portovesme  Samlet nett   

 Ravenna  Hovednett Hovednett  
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 Reggio Calabria Samlet nett Samlet nett   

 Rivalta Scrivia    Samlet nett 

 Roma Hovednett (Fiumicino)* 

Samlet nett (Ciampino) 

  Hovednett (Pomezia) 

 Rovigo   Samlet nett Samlet nett 

 Salerno  Samlet nett   

 Savona-Vado  Samlet nett   

 Siracusa  Samlet nett   

 Taranto  Hovednett   

 Torino Hovednett   Hovednett (Orbassano) 

 Trapani Samlet nett Samlet nett   

 Trento    Samlet nett 

 Treviso Samlet nett    

 Trieste Samlet nett Hovednett Hovednett  

 Venezia Hovednett Hovednett Hovednett  

 Verona Samlet nett   Hovednett 

CY Larnaka Hovednett Samlet nett   

 Lefkosia     

 Lemesos  Hovednett   

 Pafos Samlet nett    

LV Daugavpils Samlet nett    

 Liepāja Samlet nett Samlet nett   

 Rīga Hovednett (International)* Hovednett   

 Ventspils Samlet nett Hovednett   
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LT Kaunas Samlet nett   Hovednett 

 Klaipėda  Hovednett  Hovednett 

 Palanga Samlet nett    

 Vilnius Hovednett   Hovednett 

LU Luxembourg Hovednett  Hovednett (Mertert) Hovednett (Bettembourg) 

HU Baja   Samlet nett  

 Budapest Hovednett (Liszt Ferenc)*  Hovednett (Csepel) Hovednett (Soroksár) 

 Debrecen Samlet nett    

 Dunaújváros   Samlet nett  

 Győr   Samlet nett (Győr-Gönyű)  

 Komárom   Hovednett  

 Miskolc    Samlet nett 

 Mohács   Samlet nett  

 Paks   Samlet nett  

 Sármellék Samlet nett    

 Sopron    Samlet nett 

 Szeged   Samlet nett  

 Székesfehérvár    Samlet nett 

 Záhony    Samlet nett 

MT Cirkewwa  Samlet nett   

 Marsaxlokk  Hovednett   

 Mgarr  Samlet nett   

 Valletta Hovednett (Malta–Luqa) Hovednett   
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NL Alblasserdam   Samlet nett  

 Almelo   Hovednett  

 Almere   Samlet nett  

 Alphen aan den Rijn   Samlet nett  

 Amsterdam Hovednett (Schiphol)* Hovednett Hovednett Hovednett 

 Arnhem   Samlet nett  

 Bergen op Zoom   Hovednett  

 Beverwijk  Samlet nett   

 Born   Samlet nett  

 Cuijk   Samlet nett  

 Delfzijl/Eemshaven  Samlet nett   

 Den Bosch   Samlet nett  

 Den Helder  Samlet nett   

 Deventer   Hovednett  

 Dordrecht  Samlet nett Samlet nett  

 Eemshaven  Samlet nett Samlet nett  

 Eindhoven Samlet nett    

 Enschede Samlet nett  Samlet nett  

 Geertruidenberg   Samlet nett  

 Gennep   Samlet nett  

 Gorinchem   Samlet nett  

 Gouda   Samlet nett  

 Grave   Samlet nett  

 Groningen Samlet nett  Samlet nett  
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 Harlingen  Samlet nett   

 Hengelo   Hovednett  

 Kampen   Samlet nett  

 Lelystad   Samlet nett  

 Lemsterland   Samlet nett  

 Lochem   Samlet nett  

 Maasbracht   Samlet nett  

 Maasdriel   Samlet nett  

 Maassluis   Samlet nett  

 Maastricht Samlet nett (Maastricht–Aachen)  Samlet nett  

 Meppel   Samlet nett  

 Moerdijk  Hovednett Hovednett  

 Nijmegen   Hovednett  

 Oosterhout   Samlet nett  

 Oss   Samlet nett  

 Reimerswaal   Samlet nett  

 Ridderkerk   Samlet nett  

 Roermond   Samlet nett  

 Rotterdam Hovednett Hovednett Hovednett Hovednett 

 Sneek   Samlet nett  

 Stein   Samlet nett  

 Terneuzen, Vlissingen  Hovednett (Terneuzen) 

Hovednett (Vlissingen) 

Hovednett (Terneuzen) 

Hovednett (Vlissingen) 
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 Tiel   Samlet nett  

 Tilburg   Samlet nett  

 Utrecht   Hovednett  

 Veghel   Samlet nett  

 Velsen/IJmuiden  Samlet nett   

 Venlo   Samlet nett Samlet nett (Trade Port Noord 

Limburg) 

 Vlaardingen  Samlet nett   

 Wageningen   Samlet nett  

 Wanssum   Samlet nett  

 Zaandam   Samlet nett  

 Zaltbommel   Samlet nett  

 Zevenaar   Samlet nett  

 Zuidhorn   Samlet nett  

 Zwijndrecht   Samlet nett  

 Zwolle   Samlet nett  

AT Graz Samlet nett   Hovednett (Werndorf) 

 Innsbruck Samlet nett    

 Klagenfurt–Villach Samlet nett (Klagenfurt)   Samlet nett (Villach–Fürnitz) 

 Krems   Samlet nett  

 Linz–Wels Samlet nett (Linz)  Hovednett (Enns), 

Samlet nett (Linz) 

Hovednett (Wels) 

 Salzburg Samlet nett   Samlet nett 
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 Wien Hovednett (Schwechat)*  Hovednett Hovednett 

 Wolfurt    Samlet nett 

 Wörgl    Samlet nett 

PL Białystok    Samlet nett 

 Braniewo    Samlet nett 

 Bydgoszcz Samlet nett   Samlet nett 

 Dorohusk/Okopy    Samlet nett 

 Ełk    Samlet nett 

 Gdańsk, Gdynia Hovednett (Gdańsk) Hovednett (Gdańsk) 

Hovednett (Gdynia) 

 Hovednett 

 Katowice Hovednett (Pyrzowice)   Hovednett (Slawków) 

Samlet nett (Gliwice/Pyrzowice) 

 Kraków Hovednett   Hovednett 

 Łódź Hovednett   Hovednett (Łódź/Stryków) 

 Małaszewicze/Terespol    Samlet nett 

 Medyka/Żurawica    Samlet nett 

 Police  Samlet nett Samlet nett  

 Poznań Hovednett   Hovednett 

 Rzepin    Samlet nett 

 Rzeszów Samlet nett    

 Szczecin, Świnoujście Hovednett (Szczecin) Hovednett (Szczecin) 

Hovednett (Świnoujście) 

Hovednett (Szczecin) 

Hovednett (Świnoujście) 

Hovednett (Szczecin) 

Hovednett (Świnoujście) 

 Warszawa Hovednett*   Hovednett 

 Wrocław Hovednett   Hovednett 
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PT Abrantes/Entroncamento    Samlet nett 

 Aveiro  Samlet nett   

 Bragança Samlet nett    

 Caniçal  Samlet nett   

 Corvo Samlet nett    

 Elvas    Samlet nett 

 Faro Samlet nett   Samlet nett (Loulé) 

 Flores Samlet nett    

 Funchal Samlet nett Samlet nett   

 Horta Samlet nett Samlet nett   

 Lajes das Flores  Samlet nett   

 Lajes (Terceira) Samlet nett    

 Lisboa Hovednett* Hovednett   

 Pico Samlet nett    

 Ponta Delgada Samlet nett Samlet nett   

 Portimão  Samlet nett   

 Porto Hovednett (Sá Carneiro) Hovednett (Leixões) Hovednett  

 Poceirão    Hovednett 

 Porto Santo Samlet nett Samlet nett   

 Praia da Vitória  Samlet nett   

 Santa Maria Samlet nett    

 São Jorge Samlet nett    

 Setúbal  Samlet nett   

 Sines  Hovednett  Hovednett (Grândola) 

 Vila Real Samlet nett    
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RO Bacău Samlet nett    

 Baia Mare Samlet nett    

 Brăila  Samlet nett Samlet nett  

 Brașov    Samlet nett 

 București Hovednett (Henri Coandă)  Samlet nett (1 Decembrie) 

Samlet nett (Glina) 

Hovednett 

 Calafat   Hovednett  

 Călărași   Samlet nett  

 Cernavodă   Hovednett  

 Cluj-Napoca Samlet nett   Samlet nett 

 Constanța Samlet nett Hovednett Hovednett  

 Craiova Samlet nett   Hovednett 

 Drobeta Turnu Severin   Hovednett  

 Galați  Hovednett Hovednett  

 Giurgiu   Hovednett  

 Iași Samlet nett    

 Medgidia   Samlet nett  

 Moldova Veche   Samlet nett  

 Oltenița   Samlet nett  

 Oradea Samlet nett    

 Sibiu Samlet nett    

 Suceava Samlet nett   Samlet nett 

 Sulina  Samlet nett Samlet nett  

 Timișoara Hovednett   Hovednett 

 Tulcea Samlet nett Samlet nett Samlet nett  



   

 

1
1

.3
.2

0
2
1

 
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. 1

7
/1

0
4

3
 

 
MS NAVN PÅ KNUTEPUNKT LUFTHAVN SJØHAVN INNLANDSHAVN BANE-VEI-TERMINAL 

 Turda    Samlet nett 

SI Koper  Hovednett   

 Ljubljana Hovednett   Hovednett 

 Maribor Samlet nett   Samlet nett 

 Portorož Samlet nett    

SK Bratislava Hovednett  Hovednett Hovednett 

 Komárno   Hovednett  

 Košice Samlet nett   Samlet nett 

 Leopoldov–Šulekovo    Samlet nett 

 Poprad Tatry Samlet nett    

 Žilina    Hovednett 

FI Eckerö  Samlet nett   

 Enontekiö Samlet nett    

 Hanko  Samlet nett   

 Helsinki Hovednett (Vantaa)* Hovednett   

 Ivalo Samlet nett    

 Joensuu Samlet nett    

 Jyväskylä Samlet nett    

 Kajaani Samlet nett    

 Kaskinen  Samlet nett   

 Kemi Samlet nett (Kemi-Tornio) Samlet nett   

 Kilpilahti (Sköldvik)  Samlet nett   

 Kittilä Samlet nett    
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 Kokkola  Samlet nett   

 Kotka-Hamina  Hovednett (Hamina) 

Hovednett (Kotka) 

  

 Kouvola    Hovednett 

 Kruunupyy Samlet nett    

 Kuopio Samlet nett    

 Kuusamo Samlet nett    

 Lappeenranta Samlet nett    

 Maarianhamina Samlet nett Samlet nett   

 Oulu Samlet nett Samlet nett   

 Pietarsaari  Samlet nett   

 Pori Samlet nett Samlet nett   

 Rauma  Samlet nett   

 Rautaruukki/Raahe  Samlet nett   

 Rovaniemi Samlet nett    

 Savonlinna Samlet nett    

 Tampere Samlet nett   Samlet nett 

 Turku–Naantali Hovednett (Turku) Hovednett (Turku) 

Hovednett (Naantali) 

  

 Vaasa Samlet nett    

SE Ängelholm Samlet nett    

 Älmhult    Samlet nett 

 Arvidsjaur Samlet nett    

 Gällivare Samlet nett    

 Gävle  Samlet nett   
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 Göteborg Hovednett (Landvetter) Hovednett Hovednett Hovednett 

 Grisslehamn  Samlet nett   

 Hagfors Samlet nett    

 Halmstad  Samlet nett   

 Helsingborg  Samlet nett   

 Hemavan Samlet nett    

 Jönköping Samlet nett   Samlet nett 

 Kalmar Samlet nett    

 Kapellskär  Samlet nett   

 Karlshamn  Samlet nett   

 Karlskrona  Samlet nett   

 Kiruna Samlet nett    

 Köping  Samlet nett Samlet nett  

 Luleå Samlet nett Hovednett   

 Lycksele Samlet nett    

 Malmö Hovednett (Sturup) Hovednett  Hovednett 

 Mora Samlet nett    

 Norrköping  Samlet nett   

 Nyköping Samlet nett (Stockholm Skavsta)    

 Oskarshamn  Samlet nett   

 Örebro Samlet nett   Hovednett (Hallsberg) 

 Östersund Samlet nett    

 Oxelösund  Samlet nett   

 Pajala Samlet nett    
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 Ronneby Samlet nett    

 Skellefteå Samlet nett    

 Stenungsund  Samlet nett   

 Stockholm Hovednett (Arlanda)* 

Samlet nett (Bromma) 

Hovednett (Stockholm) 

Samlet nett (Nynäshamn) 

Hovednett Hovednett 

 Strömstad  Samlet nett   

 Sundsvall Samlet nett Samlet nett   

 Sveg Samlet nett    

 Trelleborg  Hovednett  Hovednett 

 Umeå Samlet nett Samlet nett   

 Rosersberg    Samlet nett 

 Varberg  Samlet nett   

 Västerås  Samlet nett Samlet nett  

 Vilhelmina Samlet nett    

 Visby Samlet nett Samlet nett   

 Ystad  Samlet nett   

UK Aberdeen Samlet nett Samlet nett   

 Barra Samlet nett    

 Belfast Samlet nett (City) 

Samlet nett (International) 

Hovednett   

 Benbecula Samlet nett    

 Birmingham Hovednett*   Hovednett 

 Bournemouth Samlet nett    

 Bristol Hovednett Hovednett   

 Loch Ryan Ports  Samlet nett   

 Campbeltown Samlet nett    
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 Cardiff–Newport Samlet nett Hovednett (Cardiff) 

Hovednett (Newport) 

  

 Corby    Samlet nett (Eurohub) 

 Cromarty Firth  Samlet nett   

 Daventry    Samlet nett (Intl. Rail Freight 

Terminal) 

 Dover/Folkestone  Hovednett   

 Durham Samlet nett    

 Edinburgh Hovednett* Hovednett (Forth, Grangemouth, 

Rosyth og Leith) 

  

 Exeter Samlet nett    

 Felixstowe–Harwich  Hovednett (Felixstowe) 

Hovednett (Harwich) 

  

 Fishguard  Samlet nett   

 Glasgow Hovednett* Hovednett (Clydeport, King George 

V dock, Hunterston og Greenock) 

 Hovednett (Mossend/Coatbridge) 

 Glensanda  Samlet nett   

 Goole  Samlet nett   

 Grimsby/Immingham  Hovednett (Grimsby og Immingham)   

 Heysham  Samlet nett   

 Holyhead  Samlet nett   

 Skrog  Samlet nett   

 Inverness Samlet nett    

 Ipswich  Samlet nett   

 Islay Samlet nett    

 Kirkwall Samlet nett    
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 Larne  Samlet nett   

 Leeds Hovednett (Leeds/Bradford)   Hovednett (Leeds/Wakefield RRT) 

 Liverpool Samlet nett Hovednett  Hovednett 

 London Hovednett (City) 

Hovednett (Gatwick)* 

Hovednett (Heathrow)* 

Hovednett (Luton)* 

Hovednett (Stansted)* 

Hovednett (London, London 

Gateway, Tilbury) 

  

 Londonderry Samlet nett Samlet nett   

 Manchester Hovednett* Samlet nett (Manchester og Port 

Salford) 

  

 Medway  Samlet nett (Thamesport, Sheerness)   

 Milford Haven  Hovednett   

 Newcastle Samlet nett    

 Newquay Samlet nett    

 Norwich Samlet nett    

 Nottingham Hovednett (East Midlands)    

 Orkney  Samlet nett   

 Plymouth  Samlet nett   

 Poole  Samlet nett   

 Port Salford  Samlet nett   

 Port Talbot  Samlet nett   

 Prestwick Samlet nett    

 Ramsgate Samlet nett (Kent International) Samlet nett   

 River Hull and Humber  Samlet nett   

 Scilly Isles Samlet nett    



   

 

1
1

.3
.2

0
2
1

 
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. 1

7
/1

0
4

9
 

 
MS NAVN PÅ KNUTEPUNKT LUFTHAVN SJØHAVN INNLANDSHAVN BANE-VEI-TERMINAL 

 Scrabster  Samlet nett   

 Selby    Samlet nett 

 Sheffield Samlet nett (Doncaster–Sheffield)   Hovednett (Doncaster RRT) 

 Shetland Samlet nett Samlet nett (Sullom Voe)   

 Southampton, Portsmouth Samlet nett (Southampton) Hovednett (Southampton) 

Samlet nett (Portsmouth) 

  

 Stornoway Samlet nett Samlet nett   

 Sumburgh Samlet nett    

 Teesport  Hovednett   

 Tiree Samlet nett    

 Tyne  Samlet nett   

 Ullapool  Samlet nett   

 Warrenpoint  Samlet nett   

 Wick Samlet nett    
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3.  Hovednettets grenseoverganger til nabostater: 

EU-medlemsstat Nabostat Grenseovergang (vei) Grenseovergang (jernbane) 

FINLAND RUSSLAND Vaalimaa Vainikkala 

ESTLAND RUSSLAND Luhamaa Koidula 

LATVIA RUSSLAND Terehova Zilupe 

 HVITERUSSLAND Pāternieki Indra 

LITAUEN RUSSLAND Kybartai Kybartai 

 HVITERUSSLAND Medininkai Kena 

POLEN RUSSLAND Grzechotki Braniewo 

 HVITERUSSLAND Kukuryki Terespol 

 UKRAINA Korczowa Przemyśl 

SLOVAKIA UKRAINA Vyšné Nemecké Čierna nad Tisou 

UNGARN UKRAINA Beregsurány Záhony 

 SERBIA Röszke Kelebia 

KROATIA SERBIA Lipovac Tovarnik 

 BOSNIA-HERZEGOVINA Svilaj Slavonski Šamac 

 MONTENEGRO Karasovići / 

ROMANIA UKRAINA Siret Vicșani 

MOLDOVA Ungheni Cristești Jijia 

SERBIA Stamora Moravița Stamora Moravița 

BULGARIA SERBIA Kalotina Kalotina 

 MAKEDONIA Gueshevo Gueshevo 

 TYRKIA Svilengrad Svilengrad 

HELLAS ALBANIA Kakavia Krystallopigi 

 MAKEDONIA Evzoni Idomeni 

 TYRKIA Kipi Pythion 
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VEDLEGG III 

VEILEDENDE KART OVER DET TRANSEUROPEISKE TRANSPORTNETTET UTVIDET TIL SÆRLIGE 

TREDJESTATER 

 

Kartoversikt for nabostater 
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11.1.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett og hovednett: Innlands vannveier og havner 

 Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg – Lýðveldið Ísland 

11 
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11.2.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

 Hovednett: jernbaner (passasjerer), havner og bane-vei-terminaler 

 Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg – Lýðveldið Ísland 

11 
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11.3.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

 Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg – Lýðveldið Ísland 

11 
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11.4.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett og hovednett: 

 Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg – Lýðveldið Ísland 

11 
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12.1.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett og hovednett: Innlands vannveier og havner 

 Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra – Liechtenstein 

12 
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12.2.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

 Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra – Liechtenstein 

12 
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12.3.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

 Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra – Liechtenstein 

12 
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12.4.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett og hovednett: 

 Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra – Liechtenstein 

12 
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13.1.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Innlands vannveier og havner 

 Vest-Balkan-regionen 

13 
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13.2.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

 Vest-Balkan-regionen 

13 
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13.3.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

 Vest-Balkan-regionen 

13 
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13.4.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 Vest-Balkan-regionen 

13 
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14.1.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Innlands vannveier og havner 

 Türkiye 

14 
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14.2.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

 Türkiye 

14 
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14.3.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

 Türkiye 

14 
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14.4.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 Türkiye 

14 
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Erklæringer fra Kommisjonen 

1.  «Kommisjonen minner om at beslutningen om å legge fram prosjekter for finansiering i henhold til Ordningen for 

et sammenkoplet Europa er en rettighet som medlemsstatene har. Denne rettigheten berøres ikke på noen måte av 

de veiledende prosentdelene for særlige transportformål oppført under nr. IV i vedlegget.» 

2.  «Kommisjonen finner det ytterst beklagelig at artikkel 18 er innbefattet, som omfatter framgangsmåten for 

undersøkelse nevnt i artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 for tildeling av økonomisk bistand fra Unionen til 

prosjekter eller deler av prosjekter som utvelges etter hver forslagsinnbydelse på grunnlag av de flerårige eller 

årlige arbeidsprogrammene nevnt i artikkel 17 i forordningen om Ordningen for et sammenkoplet Europa. 

Kommisjonen minner om at den ikke fremmet forslag om denne framgangsmåten i noen av sektorrettsaktene 

tilknyttet en flerårig finansiell ramme. Formålet var å forenkle programmene tilknyttet en flerårig finansiell ramme 

til fordel for mottakerne av EU-finansiering. Godkjenning av beslutninger om tilskudd uten komitékontroll skulle 

framskynde prosedyren og redusere behandlingstiden for tildeling av støtte for initiativtakere til prosjekter, slik at 

unødvendig byråkrati og unødvendige kostnader kunne unngås. Videre minner Kommisjonen om at beslutninger 

om å tildele støtte inngår i dens institusjonelle rettigheter tilknyttet gjennomføringen av budsjettet og følgelig ikke 

bør vedtas gjennom en komitéframgangsmåte. Kommisjonen finner også at denne innbefatningen ikke kan skape 

presedens for andre finansieringsordninger på grunn av de særlige kjennetegnene til infrastrukturprosjekter i form 

av virkning på medlemsstatenes territorium.» 

3.  «Kommisjonen beklager at artikkel 2 nr. 5 og artikkel 5 nr. 2 omfatter henvisninger til kostnadene til det utøvende 

organet som Kommisjonen har gitt i oppgave å gjennomføre særlige deler av Ordningen for et sammenkoplet 

Europa, i tilknytning til tiltak til støtte for programmet. Kommisjonen minner om at det er Kommisjonens rettighet, 

etter en nytte- og kostnadsanalyse, å nedsette et utøvende organ med sikte på å pålegge det særlige oppgaver 

tilknyttet forvaltningen av et program, i samsvar med bestemmelsene i Rådsforordning (EF) nr. 58/2003. 

Utførelsen av en nytte- og kostnadsanalyse med det formål å pålegge et utøvende organ oppgaver i tilknytning til 

gjennomføringen av Ordningen for et sammenkoplet Europa bør ikke foregripes av teksten i forordningen om 

Ordningen for et sammenkoplet Europa. Kommisjonen finner også at terskelen ikke kan skape presedens for andre 

finansieringsordninger på grunn av de særlige kjennetegnene til infrastrukturprosjekter som Kontoret forvalter.» 

 ____________  
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RÅDSDIREKTIV 2014/112/EU 

av 19. desember 2014 

om gjennomføring av den europeiske avtalen om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden i sektoren for 

fart på innlands vannveier inngått mellom European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation 

(ESO) og Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF)(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 155 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Arbeidsgivere og arbeidstakere, heretter kalt «partene i arbeidslivet», kan i samsvar med artikkel 155 nr. 2 i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) i fellesskap anmode om at avtaler de har inngått på EU-plan i saker som 

omfattes av artikkel 153 i TEUV, gjennomføres ved en rådsbeslutning etter forslag fra Kommisjonen. 

2) Ved brev av 10. desember 2007 underrettet European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) og 

Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) Kommisjonen om at de ønsket å innlede forhandlinger i samsvar med 

artikkel 155 nr. 1 i TEUV med henblikk på å inngå en avtale på EU-plan. 

3) EBU, ESO og ETF inngikk 15. februar 2012 en europeisk avtale om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden i 

sektoren for fart på innlands vannveier (heretter kalt «avtalen»). 

4) Avtalen inneholder en felles anmodning om at avtalen gjennomføres ved en rådsbeslutning etter forslag fra 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 155 nr. 2 i TEUV. 

5) Avtalen bør gjennomføres ved et direktiv. 

6) Kommisjonen har underrettet Europaparlamentet om sitt forslag. 

7) Kommisjonen utarbeidet sitt forslag til direktiv i samsvar med sin melding av 20. mai 1998 om tilpasning og fremming 

av dialogen mellom partene i arbeidslivet på EU-plan, idet den tok hensyn til de undertegnende partenes representative 

status og lovligheten av hver enkelt bestemmelse i avtalen. 

8) For å bidra til en enhetlig rettslig ramme med hensyn til organisering av arbeidstiden bør det ved gjennomføring av dette 

direktiv tas hensyn til Unionens eksisterende regelverk og, avtalens innhold tatt i betraktning, særlig europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2003/88/EF(1). Ved nevnte direktiv fastsettes minstekrav til helse og sikkerhet i forbindelse med 

organisering av arbeidstiden, herunder for arbeidstakere i sektoren for fart på innlands vannveier. 

9) Det bør være mulig for medlemsstatene å overlate gjennomføringen av dette direktiv til partene i arbeidslivet, på felles 

anmodning fra disse, forutsatt at medlemsstatene treffer de nødvendige tiltak for å sikre at målene for dette direktiv kan 

nås.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 367 av 23.12.2014, s. 86, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 281/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn 

og kvinner), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 73. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/88/EF av 4. november 2003 om visse aspekt ved organisering av arbeidstida (EUT L 299 av 

18.11.2003, s. 9). 

2021/EØS/17/79 
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10) Med hensyn til artikkel 14 i direktiv 2003/88/EF fastsettes det ved dette direktiv og avtalen som er vedlagt det, mer 

utførlige krav til organisering av arbeidstiden for mobile arbeidstakere i sektoren for fart på innlands vannveier enn dem 

som er fastsatt i nevnte direktiv. 

11) Dette direktiv bør få anvendelse uten å berøre eventuelle bestemmelser i Unionens regelverk som er mer utførlige eller 

gir et bedre vern av mobile arbeidstakere i sektoren for fart på innlands vannveier. 

12) Dette direktiv bør ikke brukes som begrunnelse for å innskrenke det generelle vernet av arbeidstakere på de områdene 

som omfattes av avtalen. 

13) Dette direktiv og avtalen som er vedlagt det, fastsetter minstestandarder. Medlemsstatene og partene i arbeidslivet bør 

kunne opprettholde eller innføre gunstigere bestemmelser. 

14) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende rettighetene og prinsippene i Den europeiske unions pakt om 

grunnleggende rettigheter, særlig artikkel 31. 

15) Ettersom målene for dette direktiv, som er å verne helsen og sikkerheten til arbeidstakere i en sektor som i all hovedsak 

er grenseoverskridende, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene alene, men bedre kan nås på EU-plan, kan 

Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet omhandlet i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union.  

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet omhandlet i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå disse målene. 

16) Gjennomføringen av avtalen bidrar til å nå målene omhandlet i artikkel 151 i TEUV. 

17) I henhold til den faste rettspraksisen til Den europeiske unions domstol(1) kan det faktum at en virksomhet som 

omhandles i et direktiv, ennå ikke finner sted i en medlemsstat, ikke frita nevnte medlemsstat fra plikten til å vedta lover 

eller forskrifter for å sikre at alle bestemmelser i direktivet innarbeides i nasjonal lovgivning. Både rettssikkerhets-

prinsippet og behovet for å sikre at direktivene gjennomføres fullt ut, juridisk og ikke bare faktisk, krever at alle 

medlemsstater innarbeider reglene i det berørte direktiv i en tydelig, presis og oversiktlig rettslig ramme som inneholder 

ufravikelige lovbestemmelser. Denne plikten påhviler medlemsstatene for å foregripe eventuelle endringer i situasjonen 

i medlemsstatene på et gitt tidspunkt, og for å sikre at alle juridiske personer i Fellesskapet, herunder i de medlems-

statene der en bestemt virksomhet som det vises til i et direktiv, ikke finner sted, til enhver tid tydelig og nøyaktig 

kjenner sine rettigheter og plikter. I henhold til rettspraksis er det bare når innarbeiding av et direktiv i nasjonal 

lovgivning er formålsløs av geografiske årsaker, at innarbeidingen ikke er obligatorisk. I slike tilfeller bør 

medlemsstatene underrette Kommisjonen om dette. 

18) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(2) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i 

berettigede tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs 

bestanddeler og de tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til dette direktiv anser 

regelgiveren at oversendingen av slike dokumenter er berettiget. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Ved dette direktiv gjennomføres den europeiske avtalen om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden i sektoren for fart 

på innlands vannveier inngått 15. februar 2012 mellom European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) 

og Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF), som fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene kan opprettholde eller innføre gunstigere bestemmelser enn dem som er fastsatt i dette direktiv.  

  

(1) Se bl.a. Domstolens avgjørelse av 14. januar 2010 i sak C-343/08, Kommisjonen mot Tsjekkia ([2010] ECR I-275). 

(2) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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2.  Gjennomføringen av dette direktiv skal ikke under noen omstendigheter utgjøre tilstrekkelig grunn til å innskrenke det 

generelle vernet av arbeidstakere på de områdene som omfattes av dette direktiv. Dette skal ikke berøre den rett medlems-

statene og partene i arbeidslivet, på bakgrunn av endrede forhold, har til å vedta lover, forskrifter eller avtalefestede ordninger 

som avviker fra dem som gjelder på tidspunktet for vedtakelsen av dette direktiv, forutsatt at minstekravene fastsatt i dette 

direktiv overholdes. 

3.  Anvendelsen og fortolkningen av dette direktiv skal ikke berøre noen bestemmelse, sedvane eller praksis på unionsplan 

eller nasjonalt plan som sikrer gunstigere vilkår for de berørte arbeidstakerne. 

Artikkel 3 

Medlemsstatene skal fastsette hvilke sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av nasjonale bestemmelser som vedtas i 

henhold til dette direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 4 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2016 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 5 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 6 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 19. desember 2014. 

 For Rådet 

 S. GOZI 

 Formann 

 _____  



Nr. 17/1072 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

VEDLEGG 

Europeisk avtale om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden i sektoren for fart på innlands vannveier 

Ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2003/88/EF om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden fastsettes generelle minstestandarder som, 

med unntak av områdene fastsatt i artikkel 20 nr. 1 (døgnhvil, pauser, ukehvil, varighet av nattarbeid), også gjelder for 

organiseringen av arbeidstiden i sektoren for fart på innlands vannveier. Ettersom disse bestemmelsene ikke tar 

tilstrekkelig hensyn til de særlige arbeids- og levevilkårene i sektoren for fart på innlands vannveier, er det nødvendig med 

mer spesifikke regler, i samsvar med artikkel 14 i direktiv 2003/88/EF. 

2) Disse mer spesifikke reglene bør sikre et høyt nivå av helse og sikkerhet for arbeidstakere i sektoren for fart på innlands 

vannveier. 

3) Fart på innlands vannveier er en internasjonal form for transport som hovedsakelig kjennetegnes av grenseoverskridende 

virksomhet på det europeiske nettet av innlands vannveier. Den europeiske sektoren for fart på innlands vannveier bør 

derfor arbeide for å skape ensartede rammevilkår for arbeidsmarkedet i denne sektoren og hindre illojal konkurranse som 

skyldes ulikheter i lovgivningen om organisering av arbeidstiden. 

4) I lys av transportsektorens betydning for den økonomiske konkurranseevnen har Den europeiske union satt seg som mål at 

det skal legges større vekt på transportmåter som bruker mindre energi, er mer miljøvennlige eller sikrere(1). Transport på 

innlands vannveier er en miljøvennlig transportmåte med tilgjengelig kapasitet som på en bærekraftig måte kan bidra til å 

redusere mengden godstransport på vei og jernbane i Europa. 

5) Organiseringen av arbeidet varierer fra sektor til sektor. Antall arbeidstakere og deres arbeidstid om bord varierer ut fra 

måten arbeidet er organisert på, det berørte foretaket, det geografiske fartsområdet, reisens lengde og farkostens størrelse. 

Enkelte fartøyer seiler kontinuerlig, det vil si 24 timer i døgnet, med en besetning som arbeider skift. Til forskjell fra dette 

er det vanlig at særlig mellomstore foretak har sine fartøyer i drift 14 timer i døgnet fem eller seks dager i uken. I sektoren 

for fart på innlands vannveier er arbeidstiden for en arbeidstaker om bord ikke den samme som farkostens driftstid. 

6) Et særtrekk ved sektoren for fart på innlands vannveier er at arbeidstakerne ikke bare har sitt arbeidssted om bord i 

fartøyet, men også er innkvartert eller bor der. Det er derfor vanlig at arbeidstakerne også tilbringer hvileperioder om bord. 

Mange arbeidstakere i sektoren for fart på innlands vannveier, særlig de som er langt hjemmefra, arbeider flere 

sammenhengende dager om bord for å spare reisetid og for å kunne tilbringe flere dager hjemme eller på et annet fritt 

valgt sted. For eksempel har en arbeidstaker med en arbeidsrytme på 1:1 samme antall hviledager og arbeidsdager. Antall 

sammenhengende arbeidsdager om bord og antall hviledager kan derfor være tilsvarende høyere enn ved arbeid på land. 

7) Den gjennomsnittlige arbeidstiden i sektoren for fart på innlands vannveier omfatter vanligvis en betydelig andel tid i 

vakttjeneste (for eksempel på grunn av uforutsett ventetid ved sluser eller under lasting og lossing av farkosten), også om 

natten. De øvre grensene som fastsettes for daglig og ukentlig arbeidstid, kan derfor være høyere enn det som er angitt i 

direktiv 2003/88/EF. 

8) Samtidig må det erkjennes at arbeidsbelastningen i sektoren for fart på innlands vannveier påvirkes av en rekke faktorer, 

for eksempel støy, vibrasjon og organiseringen av arbeidstiden. Uten at det berører rådsdirektiv 89/391/EØF av  

12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(2), gis det av 

hensyn til de særlige arbeidsvilkårene i denne sektoren rett til årlige helsekontroller for å verne arbeidstakerne. 

9) Det bør tas hensyn til den ekstra belastningen nattarbeid utgjør for besetningsmedlemmene, ved å begrense antall timer 

nattarbeid som tillates, og ved å organisere arbeidet på en hensiktsmessig måte.  

  

(1) Se kommisjonsmeldingen om fremming av transport på innlands vannveier, «Naiades», COM(2006) 6 endelig utgave av 17.1.2006. 

(2) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1. 
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10) I sektoren for fart på innlands vannveier brukes det ikke bare ansatte arbeidstakere, men også selvstendig nærings-

drivende(1). Fastsettelsen av status som selvstendig næringsdrivende skjer i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning. 

11) Arbeids- og levevilkårene på passasjerfartøyer skiller seg fra de som gjelder i andre deler av sektoren for fart på innlands 

vannveier, og det kreves derfor særlige bestemmelser. Forskjellene når det gjelder sosialt miljø og arbeidsaktiviteter samt 

den sesongbestemte arten av denne delen av sektoren for fart på innlands vannveier i Europa fører til en annen 

organisering av arbeidet. 

I henhold til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 154 og 155 nr. 2, anmoder de undertegnende parter 

i fellesskap om at denne avtale inngått på EU-plan gjennomføres ved en rådsbeslutning på forslag fra Kommisjonen. De 

undertegnende parter har avtalt følgende: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Denne avtale gjelder for mobile arbeidstakere som er ansatt som en del av sjøfartspersonellet (besetningsmedlemmer), eller 

som har en annen funksjon (personell om bord) på en farkost som går i kommersiell fart på innlands vannveier på en 

medlemsstats territorium. 

2.  Transportører på innlands vannveier skal ikke anses som arbeidstakere i henhold til denne avtale, selv om de har status som 

arbeidstakere i sitt eget foretak. 

3.  Denne avtale berører ikke nasjonale eller internasjonale bestemmelser om sikkerhet til sjøs som gjelder for mobile 

arbeidstakere og for personene omhandlet i nr. 2. 

4.  Dersom det er forskjeller med hensyn til hvileperioder for mobile arbeidstakere i denne avtale og i nasjonale eller 

internasjonale bestemmelser om sikkerhet til sjøs, skal de bestemmelsene som gir det beste vernet av arbeidstakernes helse 

og sikkerhet, ha forrang. 

5.  Mobile arbeidstakere som er ansatt på en farkost som ikke går i kommersiell fart på innlands vannveier på en medlemsstats 

territorium, og hvis arbeidsvilkår reguleres av tariffavtaler inngått mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, kan 

omfattes av denne avtale etter at arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene er blitt rådspurt og har gitt sitt samtykke, 

dersom bestemmelsene i denne avtale er gunstigere for arbeidstakerne. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne avtale menes med 

a) «farkost» et fartøy eller flytende materiell, 

b) «passasjerfartøy» et fartøy beregnet på dagsutflukter eller et fartøy med lugarer som er bygd og innrettet for transport av 

flere enn 12 passasjerer, 

c) «arbeidstid» tiden en arbeidstaker under ledelse av arbeidsgiveren eller arbeidsgiverens representant utfører arbeid eller må 

være tilgjengelig for å arbeide (vakttjenestetid) på og for farkosten, 

d) «hviletid» tiden som ikke er arbeidstid; denne termen omfatter hvileperioder på en farkost i bevegelse, en farkost som ligger 

stille, samt på land; den omfatter ikke korte pauser (på opptil 15 minutter), 

e) «hviledag» en uavbrutt hviletid på 24 timer som arbeidstakeren tilbringer på et fritt valgt sted, 

f) «transportør på innlands vannveier» enhver person som for egen regning driver kommersiell fart med fartøyer på innlands 

vannveier, 

g) «arbeidsplan» de planlagte arbeidsdagene og hviledagene som arbeidsgiveren på forhånd har gjort kjent for arbeidstakeren,  

  

(1) Se kommisjonsmelding COM(2010) 373 endelig utgave av 13.7.2010: Reaffirming the free movement of workers: rights and major 

developments, avsnitt 1.1. 
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h) «natt» tiden mellom klokken 23.00 og 06.00, 

i) «nattarbeider» 

aa)  enhver arbeidstaker som normalt arbeider minst tre timer av sin daglige arbeidstid om natten, eller 

bb)  enhver arbeidstaker som forventes å arbeide en viss del av sin årlige arbeidstid om natten; denne delen fastsettes etter 

den berørte medlemsstatens valg 

aaa)  ved nasjonal lovgivning i samråd med partene i arbeidslivet 

eller 

bbb)  ved tariffavtaler eller avtaler inngått mellom partene i arbeidslivet på nasjonalt eller regionalt plan, 

j) «skiftarbeider» enhver arbeidstaker med en arbeidsplan som innebærer skiftarbeid, 

k) «personell om bord» definisjon nr. 103 i artikkel 1.01 i vedlegg II til direktiv 2006/87/EF(1), 

l) «mobil arbeidstaker» enhver arbeidstaker som er ansatt som reisende personell av et foretak som driver person- og 

godstransport på innlands vannveier; eventuelle henvisninger til «arbeidstakere» i denne avtale skal tolkes i samsvar med 

dette, 

m) «sesong» et tidsrom på høyst ni sammenhengende måneder i en tolvmånedersperiode der virksomheten er knyttet til 

bestemte tidspunkter på året på grunn av ytre forhold, for eksempel værforhold eller etterspørsel fra turister. 

Artikkel 3 

Arbeidstid og referanseperiode 

1.  Uten at det berører bestemmelsene i artikkel 4 skal fastsettelsen av arbeidstiden som standard baseres på en arbeidsdag på 

åtte timer. 

2.  Arbeidstiden kan forlenges i samsvar med artikkel 4, forutsatt at det i en tolvmånedersperiode (referanseperioden) ikke 

arbeides mer enn gjennomsnittlig 48 timer i per uke. 

3.  Det høyeste antall arbeidstimer i referanseperioden er 2 304 timer (beregningsgrunnlag: 52 uker minus minst fire ukers ferie 

x 48 timer). De årlige periodene med betalt ferie og sykefravær skal ikke tas med eller skal være nøytrale i beregningen av 

gjennomsnittet. Rett til hviletid på grunn av lovfestede offentlige helligdager skal også trekkes fra. 

4.  For arbeidsforhold som varer kortere enn referanseperioden, skal den høyeste tillatte arbeidstiden beregnes proratarisk. 

Artikkel 4 

Daglig og ukentlig arbeidstid 

1.  Arbeidstiden skal ikke overstige 

a)  14 timer i en 24-timersperiode og 

b)  84 timer i en sjudagersperiode. 

2.  Dersom det ifølge arbeidsplanen er flere arbeidsdager enn hviledager, skal gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid ikke 

overstige 72 timer i løpet av en firemånedersperiode.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv av 12. desember 2006 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier, og om 

oppheving av rådsdirektiv 82/714/EØF (EUT L 389 av 30.12.2006, s. 1-260). 
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Artikkel 5 

Arbeidsdager og hviledager 

1.  Antall sammenhengende arbeidsdager skal ikke være høyere enn 31. 

2.  Dersom det ifølge arbeidsplanen ikke er flere arbeidsdager enn hviledager, skal sammenhengende arbeidsdager følges 

umiddelbart av samme antall sammenhengende hviledager. Det kan gis unntak fra antall sammenhengende hviledager som 

skal gis umiddelbart, forutsatt at 

a)  grensen på 31 sammenhengende arbeidsdager ikke er overskredet, og 

b)  det minste antallet sammenhengende hviledager omhandlet i nr. 3 bokstav a), b) eller c) gis umiddelbart etter de 

sammenhengende arbeidsdagene, og 

c)  antall forlengede eller endrede arbeidsdager utjevnes i løpet av referanseperioden. 

3.  Dersom det ifølge arbeidsplanen er flere arbeidsdager enn hviledager, skal det minste antallet sammenhengende hviledager 

som følger umiddelbart etter de sammenhengende arbeidsdagene, være som følger: 

a)  1–10 sammenhengende arbeidsdager: 0,2 hviledager per arbeidsdag (f.eks. 10 sammenhengende arbeidsdager  

= 2 hviledager), 

b)  11–20 sammenhengende arbeidsdager: 0,3 hviledager per arbeidsdag (f.eks. 20 sammenhengende arbeidsdager  

= 5 hviledager), 

c)  21–31 sammenhengende arbeidsdager: 0,4 hviledager per arbeidsdag (f.eks. 31 sammenhengende arbeidsdager  

= 9,4 hviledager). 

Delvis opptjente hviledager skal i denne beregningen legges til det minste antallet sammenhengende hviledager og bare gis som 

hele dager. 

Artikkel 6 

Sesongarbeid på passasjerfartøy 

Med unntak av bestemmelsene i artikkel 4 og 5 i denne avtale kan følgende bestemmelser få anvendelse på alle arbeidstakere 

som arbeider om bord i et passasjerfartøy i løpet av en sesong: 

1.  Arbeidstiden skal ikke overstige 

a)  tolv timer i en 24-timersperiode og 

b)  72 timer i en sjudagersperiode. 

2.  Arbeidstakerne skal ha rett til 0,2 hviledager per arbeidsdag. I hver 31-dagersperiode skal det gis minst to hviledager. De 

gjenværende hviledagene gis etter avtale. 

3.  Idet det tas hensyn til forrige nummer og artikkel 3 nr. 4 skal tildelingen av hviledager og overholdelsen av den 

gjennomsnittlige arbeidstiden på 48 timer omhandlet i artikkel 3 fastsettes ved tariffavtaler eller avtaler mellom partene i 

arbeidslivet eller, dersom dette ikke er mulig, ved nasjonal lovgivning. 

Artikkel 7 

Hvileperioder 

Arbeidstakerne skal ha regelmessige hvileperioder som er tilstrekkelig lange og er sammenhengende, og hvis varighet uttrykkes 

i tidsenheter, for å sikre at arbeidstakerne ikke skader seg selv, sine kolleger eller andre på grunn av tretthet eller uregelmessig 

arbeidsrytme, og at de ikke får helseskader, verken på kort eller lang sikt.  
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Hvileperiodene skal ikke være kortere enn 

a)  ti timer i hver 24-timersperiode, der minst seks timer skal være sammenhengende, og 

b)  84 timer i en sjudagersperiode. 

Artikkel 8 

Pauser 

Enhver arbeidstaker hvis daglige arbeidstid overstiger seks timer, har rett til en hvilepause; de nærmere reglene for pausen, 

herunder varighet og vilkårene for tildeling, skal fastsettes ved tariffavtaler eller avtaler mellom partene i arbeidslivet eller, 

dersom dette ikke er mulig, ved nasjonal lovgivning. 

Artikkel 9 

Maksimal nattarbeidstid 

Med utgangspunkt i en nattid på sju timer skal maksimal nattarbeidstid være 42 timer i hver sjudagersperiode. 

Artikkel 10 

Ferie 

Enhver arbeidstaker skal ha rett til minst fire ukers betalt ferie per år, eller en forholdsmessig andel av dette dersom 

ansettelsestiden er på mindre enn ett år, i samsvar med vilkårene for rett til og tildeling av slik ferie fastsatt ved nasjonal 

lovgivning og/eller nasjonal praksis. 

Minsteperioden med betalt ferie per år kan ikke erstattes av en økonomisk godtgjøring, unntatt når arbeidsforholdet opphører. 

Artikkel 11 

Beskyttelse av mindreårige 

1.  Arbeidstakere under 18 år skal omfattes av bestemmelsene i direktiv 94/33/EF om vern av unge personer på 

arbeidsplassen(1). 

2.  Som unntak kan medlemsstatene ved lov eller forskrift tillate at unge personer over 16 år som i henhold til nasjonal 

lovgivning ikke lenger omfattes av full skoleplikt, arbeider i den perioden nattarbeid er forbudt i henhold til direktiv 

94/33/EF, dersom det er nødvendig for å nå målene i et godkjent opplæringskurs, og forutsatt at de gis tilstrekkelig hviletid 

for å kompensere for dette, og at målene fastsatt i artikkel 1 i direktiv 94/33/EF ikke påvirkes. 

Artikkel 12 

Kontroller 

1.  Det skal føres registre over hver arbeidstakers arbeidstid og hviletid per døgn for å kunne kontrollere at bestemmelsene i 

artikkel 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 og 13 overholdes. 

2.  Nevnte registre skal oppbevares om bord minst til utgangen av referanseperioden. 

3.  Registrene skal undersøkes og godkjennes med passende mellomrom (senest innen utgangen av påfølgende måned) av 

arbeidsgiveren eller arbeidsgiverens representant og arbeidstakeren i fellesskap.  

  

(1) EFT L 216 av 20.8.1994, s. 12. 



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/1077 

 

4.  Registrene skal minst inneholde følgende opplysninger: 

a)  Fartøyets navn. 

b)  Arbeidstakerens navn. 

c)  Den ansvarlige skipsførerens navn. 

d)  Dato. 

e)  Arbeidsdag eller hviledag. 

f)  Start- og sluttidspunkt for de daglige arbeids- og hvileperiodene. 

5.  Arbeidstakerne skal få en kopi av de godkjente registrerte opplysningene som gjelder dem. De skal oppbevare disse i ett år. 

Artikkel 13 

Nødssituasjoner 

1.  Skipsføreren på et fartøy eller dennes representant skal ha rett til å kreve at en arbeidstaker arbeider det antallet timer som 

er nødvendig for å trygge den umiddelbare sikkerheten til farkosten, personene om bord eller lasten, eller for å bistå andre 

fartøyer eller personer i nød. 

2.  I samsvar med nr. 1 kan skipsføreren eller dennes representant kreve at en arbeidstaker arbeider det antallet timer som er 

nødvendig, inntil normaltilstand er gjenopprettet. 

3.  Så snart som mulig etter at normaltilstand er gjenopprettet, skal skipsføreren eller dennes representant sikre at alle 

arbeidstakere som har arbeidet i en planlagt hvileperiode, får tilstrekkelig hviletid. 

Artikkel 14 

Helsekontroll 

1.  Alle arbeidstakere skal ha rett til en gratis årlig helsekontroll. Ved denne kontrollen skal det legges særlig vekt på å påvise 

symptomer eller lidelser som kan skyldes arbeid om bord med minimal døgnhvil og/eller minimalt antall hviledager, i 

samsvar med artikkel 5 og 6. 

2.  Nattarbeidere med helseproblemer som beviselig kan knyttes til at de utfører nattarbeid, skal om mulig overføres til egnet 

dagarbeid. 

3.  Den gratis helsekontrollen skal være underlagt legens taushetsplikt. 

4.  Den gratis helsekontrollen kan utføres innenfor den nasjonale helsetjenesten. 

Artikkel 15 

Vern av helse og sikkerhet 

1.  Nattarbeidere og skiftarbeidere skal ha et helse- og sikkerhetsvern som er tilpasset arbeidets art. 

2.  Egnede vernetjenester og forebyggende tjenester og midler i forbindelse med nattarbeideres og skiftarbeideres sikkerhet og 

helse skal tilsvare dem som gjelder for andre arbeidstakere, og skal være tilgjengelige til enhver tid.  
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Artikkel 16 

Arbeidsrytme 

En arbeidsgiver som planlegger å organisere arbeidet etter en viss rytme, skal ta hensyn til det alminnelige prinsippet om at 

arbeidet skal tilpasses arbeidstakeren, særlig med sikte på å dempe virkningene av monotont arbeid og ensformig 

gjentakelsesarbeid, avhengig av virksomhetstype og kravene til helse og sikkerhet, særlig med hensyn til pauser i løpet av 

arbeidstiden. 

Artikkel 17 

Sluttbestemmelser 

1.  Gunstigere bestemmelser 

Denne avtale skal ikke berøre medlemsstatenes rett til å 

a)  opprettholde eller innføre lover eller forskrifter eller 

b)  fremme eller tillate anvendelse av tariffavtaler eller avtaler mellom partene i arbeidslivet 

som er gunstigere med hensyn til vern av arbeidstakeres helse og sikkerhet enn bestemmelsene fastsatt i denne avtale. 

2.  Garanti mot svekking 

 Gjennomføringen av denne avtale skal ikke under noen omstendigheter utgjøre tilstrekkelig grunn til å innskrenke det 

generelle vernet av arbeidstakere som omfattes av denne avtale. 

3.  Oppfølging av avtalen 

 Partene i arbeidslivet skal overvåke gjennomføringen og anvendelsen av denne avtale innenfor rammen av komiteen for 

sektordialog for fart på innlands vannveier, særlig med hensyn til arbeidsmedisinske spørsmål. 

4.  Revisjon 

 Partene skal revidere bestemmelsene ovenfor to år etter utgangen av gjennomføringsperioden fastsatt i rådsbeslutningen om 

gjennomføring av denne avtale. 

Utferdiget i Brussel, 15. februar 2012. 

European Barge Union (EBU) 

European Skippers Organisation (ESO) 

Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2015/801 

av 20. mai 2015 

om referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og 

standardverdier for referansemåling av beste kvalitet for detaljhandelen i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for  

miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) 

[meddelt under dokument C(2015) 3234](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for 

organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 761/2001 og kommisjonsvedtak 2001/681/EF og 2006/193/EF(1), særlig artikkel 46 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1221/2009 fastsetter en forpliktelse for Kommisjonen til å utarbeide sektorvise referanse-

dokumenter i samråd med medlemsstatene og andre aktører. Disse sektorvise referansedokumentene må inneholde beste 

miljøstyringspraksis, indikatorer for miljøprestasjon for spesifikke sektorer og, der det er aktuelt, standardverdier for 

referansemåling av beste kvalitet og klassifiseringsordninger som viser miljøprestasjonsnivåene. 

2)  Kommisjonens melding om utarbeiding av en arbeidsplan med en veiledende liste over sektorer for vedtakelsen av 

sektorvise og sektorovergripende referansedokumenter i henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 

2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(2), 

inneholder en arbeidsplan og en veiledende liste over sektorer som kan regnes for å ha prioritet for vedtakelsen av 

sektorvise og sektorovergripende referansedokumenter, herunder i engros- og detaljhandelen. 

3)  Sektorvise referansedokumenter for spesifikke sektorer, herunder beste miljøstyringspraksis, indikatorer for 

miljøprestasjon og eventuelt standardverdier for referansemåling av beste kvalitet og klassifiseringsordninger som viser 

miljøprestasjonsnivåer, er nødvendige for å medvirke til at organisasjonene lettere kan konsentrere seg om de viktigste 

miljøaspektene i en viss sektor. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel 49 i 

forordning (EF) nr. 1221/2009. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og 

standardverdier for referansemåling av beste kvalitet for detaljhandelen er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

EMAS-registrerte organisasjoner i detaljhandelen er forpliktet til å vise i miljøredegjørelsen hvordan beste miljøstyringspraksis 

og standardverdiene for referansemåling av beste kvalitet i henhold til det sektorvise referansedokumentet har blitt brukt for å 

identifisere tiltak og handlinger og eventuelt fastsette prioriteringer med sikte på å bedre miljøprestasjonen sin. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 22.5.2015, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 282/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 74. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

(2) EUT C 358 av 8.12.2011, s. 2. 

2021/EØS/17/80 
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Artikkel 3 

Det er ikke obligatorisk for EMAS-registrerte organisasjoner å oppfylle standardverdiene for referansemåling av beste kvalitet i 

henhold til det sektorvise referansedokumentet ettersom EMAS er frivillig og overlater til organisasjonene selv å vurdere om 

standardverdiene for referansemåling er rimelige for dem med hensyn til kostnader og nytte. 

Artikkel 4 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 20. mai 2015. 

 For Kommisjonen 

 Karmenu VELLA 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

1.  INNLEDNING 

Dette dokumentet er det første sektorvise referansedokumentet (SRD) i henhold til artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon 

(EMAS). Denne innledningen inneholder en oversikt over dokumentets rettslige grunnlag og anvendelse som skal lette 

forståelsen av det sektorvise referansedokumentet. 

Dokumentet bygger på en detaljert rapport over vitenskapelige og politiske aspekter(1) som er utarbeidet av Institutt for 

teknologisk framtidsforskning (IPTS), som er et av de sju instituttene ved Europakommisjonens felles forskningssenter 

(JRC). 

Relevant rettslig grunnlag 

Fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) ble innført ved rådsforordning (EF) nr. 1836/93(2) i 

1993 for å sikre frivillig deltakelse for organisasjoner. EMAS har senere gjennomgått to større revisjoner: 

— Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001(3). 

— Forordning (EF) nr. 1221/2009. 

Et viktig nytt element i den siste endringen som trådte i kraft 11. januar 2010, er utarbeidingen av sektorvise 

referansedokumenter som redegjør for beste miljøstyringspraksis for spesifikke sektorer, innført ved artikkel 46 i 

forordning (EF) nr. 1221/2009. Disse dokumentene inneholder beste miljøstyringspraksis, indikatorer for miljøprestasjon 

for spesifikke sektorer og eventuelt standardverdier for referansemåling av beste kvalitet og klassifiseringsordninger som 

viser miljøprestasjonsnivåene. 

Hvordan dette dokumentet skal forstås og brukes 

Ordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) er en ordning for frivillig deltakelse for organisasjoner som forplikter 

seg til kontinuerlig miljøforbedring. Innenfor denne rammen gir det foreliggende sektorvise referansedokumentet 

sektorspesifikk veiledning for detaljhandelen og beskriver en rekke alternativer for forbedring og beste praksis. Hensikten 

med dokumentet er å hjelpe og støtte alle organisasjoner som har som mål å forbedre miljøprestasjonen sin, ved å gi dem 

ideer og inspirasjon i tillegg til praktisk og teknisk veiledning. 

Det sektorvise referansedokumentet henvender seg først og fremst til organisasjoner som allerede er EMAS-registrert, 

dernest til organisasjoner som vurderer å registrere seg i EMAS i framtiden, og for det tredje til dem som har 

gjennomført en annen miljøstyringsordning eller ikke har noen formell miljøstyringsordning, og som gjerne vil lære 

mer om beste miljøstyringspraksis for å kunne forbedre sin miljøprestasjon. Formålet med dette dokumentet er derfor å 

gjøre det lettere for alle organisasjoner og aktører i detaljhandelen å konsentrere seg om relevante miljøaspekter, både 

direkte og indirekte, og finne opplysninger om beste praksis, om hensiktsmessige sektorspesifikke indikatorer for 

miljøprestasjon for å måle sin egen miljøprestasjon og om standardverdier for referansemåling av beste kvalitet. 

I henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 skal EMAS-registrerte organisasjoner utarbeide en miljøredegjørelse 

(artikkel 4 nr. 1 bokstav d)). Ved vurdering av miljøprestasjonen skal det berørte sektorvise referansedokumentet tas i 

betraktning. Kommisjonsavgjerd 2013/131/EU(4) om innføring av ei brukarrettleiing for deltaking i EMAS 

(«brukerveiledning til EMAS») viser også til de rettslige sidene ved de sektorvise referansedokumentene for EMAS. 

  

(1) Rapporten over vitenskapelige og politiske aspekter er tilgjengelig på JRC/IPTS' nettsted på følgende adresse: 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/RetailTradeSector.pdf. Konklusjonene om beste miljøstyringspraksis og 

gjennomførbarhet samt identifiserte spesifikke indikatorer for miljøprestasjon og standardverdiene for referansemåling av beste kvalitet i 

dette sektorvise referansedokumentet bygger på resultatene som beskrives i rapporten over vitenskapelige og politiske aspekter. Alle 

bakgrunnsopplysninger og tekniske detaljer framgår av rapporten. 

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 1836/93 av 29. juni 1993 om frivillig deltakelse for industriforetak i en miljøstyrings- og miljørevisjonsordning i 

Fellesskapet (EFT L 168 av 10.7.1993, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring 

og miljørevisjon (EMAS) (EFT L 114 av 24.4.2001, s. 1). 

(4) Kommisjonsavgjerd av 4. mars 2013 om innføring av ei brukarrettleiing for deltaking i EMAS i medhald av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i fellesskapsordninga for miljøstyring og miljørevisjon 

(EMAS) (EUT L 76 av 19.3.2013, s. 1). 
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Det fastsettes både i brukerveiledningen til EMAS og i denne beslutningen at en EMAS-registrert organisasjon i 

miljøredegjørelsen er forpliktet til å redegjøre for hvordan et eventuelt referansedokument er tatt i betraktning, det vil si 

hvordan referansedokumentet har blitt brukt til å identifisere tiltak og handlinger og eventuelt fastsette prioriteringer for 

(ytterligere) å forbedre miljøprestasjonen. Det framgår dessuten også av denne beslutningen at det ikke er obligatorisk å 

oppfylle standardverdiene for referansemåling av beste kvalitet ettersom EMAS er frivillig og overlater til 

organisasjonene selv å vurdere om standardverdiene for referansemåling er rimelige for dem med hensyn til kostnader 

og nytte. 

Opplysningene i dette dokumentet bygger på direkte opplysninger fra aktørene selv etterfulgt av en analyse foretatt av 

Europakommisjonens felles forskningssenter. En teknisk arbeidsgruppe bestående av eksperter og aktører i sektoren har 

i samarbeid med Europakommisjonens felles forskningssenter gjort sine ekspertvurderinger og i siste instans blitt enige 

om og godkjent de beskrevne standardverdiene for referansemåling. Dette innebærer at de opplysningene om de 

hensiktsmessige sektorspesifikke indikatorene for miljøprestasjon og standardverdiene for referansemåling av beste 

kvalitet som er framlagt i dette dokumentet, tilsvarer de miljøprestasjonsnivåene som kan oppnås av de organisasjonene 

i sektoren som gjør det best. Når det gjelder miljøredegjørelsen, viser artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) 

nr. 1221/2009 til VEDLEGG IV til den forordningen, der det angis at miljøredegjørelsen også skal inneholde en 

redegjørelse om de grunnleggende indikatorene og om andre relevante eksisterende indikatorer for miljøprestasjon. De 

såkalte «andre relevante eksisterande indikatorar for miljøprestasjon» (del C nr. 3 i VEDLEGG IV) gjelder de mer 

spesifikke miljøaspektene som nevnes i miljøredegjørelsen, og som det skal redegjøres for i tillegg til de grunnleggende 

indikatorene. For dette formålet skal det også tas hensyn til det sektorvise referansedokumentet (del C nr. 3 i 

VEDLEGG IV). Dersom det er begrunnet i tekniske hensyn, kan en organisasjon trekke den slutningen at en eller flere 

av de grunnleggende indikatorene i EMAS og en eller flere av de sektorspesifikke indikatorene framlagt i det 

sektorvise referansedokumentet ikke er relevante for dem, og la være å rapportere om dem. For detaljister som selger 

varer som ikke er næringsmidler, er det for eksempel ikke nødvendig å rapportere om energieffektivitetsindikatorer for 

kjøling av næringsmidler til kommersiell bruk, da dette ikke er relevant for dem. Ved valg av relevante indikatorer bør 

det tas hensyn til at enkelte indikatorer er nært knyttet til gjennomføringen av visse former for beste praksis. Bruken av 

disse indikatorene er derfor begrenset til organisasjoner som gjennomfører slike former for beste miljøstyringspraksis. 

Dersom en beste miljøstyringspraksis egner seg for en organisasjon, anbefales det imidlertid, også dersom den ikke 

brukes, at organisasjonen rapporterer om den tilknyttede indikatoren, i det minste for å fastsette et sammenlignbart 

utgangspunkt. 

De valgte indikatorene er de som regnes som hyppigst brukt av eksemplariske organisasjoner i sektoren. 

Organisasjonene kan kontrollere hvilke av de valgte indikatorene for miljøprestasjon (eller passende alternativer) som 

passer best i det enkelte tilfellet. 

EMAS' miljøkontrollører skal kontrollere om og hvordan organisasjonen har tatt hensyn til det sektorvise referanse-

dokumentet ved utarbeiding av miljøredegjørelsen (artikkel 18 nr. 5 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1221/2009). Dette 

innebærer at akkrediterte miljøkontrollører skal ha dokumentasjon fra organisasjonen på hvordan den har tatt hensyn til 

det sektorvise referansedokumentet. De skal ikke kontrollere samsvar med de beskrevne standardverdiene for 

referansemåling av beste kvalitet, men de skal verifisere dokumentasjonen som viser hvordan det sektorvise referanse-

dokumentet har blitt brukt som veiledning for å identifisere hensiktsmessige frivillige tiltak som organisasjonen kan 

gjennomføre for å forbedre miljøprestasjonen sin. 

Registrering i EMAS er en løpende prosess. Dette innebærer at hver gang en organisasjon planlegger å forbedre 

miljøprestasjonen sin (og gjennomgår den), skal den søke på bestemte emner i det sektorvise referansedokumentet for å 

komme fram til hvilke problemstillinger den skal gripe fatt i i neste omgang i en trinnvis strategi. 

Oppbygningen av det sektorvise referansedokumentet 

Dette dokumentet består av fire kapitler. Kapittel 1 beskriver EMAS' rettslige grunnlag og hvordan dokumentet skal 

brukes, mens kapittel 2 definerer virkeområdet for dette sektorvise referansedokumentet. Kapittel 3 beskriver kort ulike 

former for beste miljøstyringspraksis sammen med opplysninger om anvendeligheten deres, hovedsakelig med hensyn 

til nye og eksisterende installasjoner og/eller nye og eksisterende butikker og små og mellomstore bedrifter. For hver 

beste miljøstyringspraksis beskrives også hensiktsmessige indikatorer for miljøprestasjon og tilhørende standardverdier 

for referansemåling av beste kvalitet. For hvert tiltak og hver metode som beskrives, angis flere indikatorer for 

miljøprestasjon for å vise at det i praksis brukes ulike indikatorer.  
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Endelig inneholder kapittel 4 en fullstendig tabell over de mest relevante indikatorene for miljøprestasjon, med 

tilhørende forklaringer og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet. 

2.  VIRKEOMRÅDE 

Dette sektorvise referansedokumentet gjelder miljøstyring i organisasjoner i detaljhandelen. I samsvar med standarden 

for næringsgruppering fastsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(1) har denne sektoren 

NACE-kode 47 (NACE Rev. 2): «Detaljhandel, unntatt med motorvogner». Detaljhandel med tjenester, f.eks. 

restauranter, frisører, reisebyråer er unntatt. 

Sektoren dekker hele verdikjeden for produkter som selges i detaljhandelen, som beskrevet i følgende kryssløpsmodell. 

 

Figur 2.1 

Kryssløpsmodell for detaljhandelen 

De viktigste miljøaspektene som skal håndteres av organisasjoner som tilhører detaljhandelen, er angitt i tabell 2.1. 

For hver kategori viser tabellen hvilke aspekter dette sektorvise referansedokumentet dekker. Disse miljøaspektene 

anses som de mest relevante for detaljister. Hvilke miljøaspekter den enkelte detaljist skal håndtere, bør imidlertid 

vurderes fra tilfelle til tilfelle. Også miljøaspekter som spillvann, farlig avfall, biologisk mangfold og materialer for 

andre områder enn dem som er angitt, kan være relevante. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE 

Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder (EUT L 393 

av 30.12.2006, s. 1). 
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Tabell 2.1 

De viktigste miljøaspektene som behandles i dette dokumentet 

Kategori Type(1) Aspekter som behandles i dette dokumentet 

Energiytelse Direkte Bygninger, varme-, ventilasjons- og klimaanlegg, kjøling, 

belysning, apparater, fornybar energi, energiovervåking 

Utslipp til atmosfæren Direkte Kjølemidler 

Forsyningskjeden Indirekte Forretningsstrategier, produktprioritering, forbedringsordninger, 

styrt valgarkitektur, miljøkriterier, informasjon og spredning, 

miljømerking (herunder produkter under eget varemerke(2)) 

Transport og logistikk Direkte/indirekte Overvåking, innkjøp, beslutningstaking, transportmåter, 

distribusjonsnett, planlegging, emballasjeutforming 

Avfall Direkte Matavfall, emballasje, returordninger 

Materialer og ressurser Direkte Papirforbruk 

Vann Direkte Oppsamling og behandling av regnvann 

Påvirkning av forbrukerne Indirekte Miljøaspekter forbundet med forbruk, f.eks. plastposer 

(1) Dette er en omtrentlig klassifisering av miljøaspektene ut fra definisjonene i forordning (EF) nr. 1221/2009. Om miljøaspektet er 

direkte eller indirekte, bør vurderes i det enkelte tilfellet. 

(2) Produkter som er framstilt av ett selskap og selges under et annet selskaps (f.eks. en detaljists) varemerke. Egne varemerker kalles 

også distributørmerker. 

«Beste miljøstyringspraksis» inndeles derfor i følgende grupper: 

— Beste miljøstyringspraksis for å forbedre energiytelsen, herunder håndtering av kjølemidler. 

— Beste miljøstyringspraksis for å bedre den miljømessig bærekraftige utviklingen i detaljhandelens 

forsyningskjeder. 

— Beste miljøstyringspraksis for å forbedre transport- og logistikkvirksomheten. 

— Beste miljøstyringspraksis for avfall. 

— Beste miljøstyringspraksis på andre områder (redusert forbruk og bruk av mer miljøvennlig papir til kommersielle 

publikasjoner, oppsamling og gjenbruk av regnvann samt påvirkning av forbrukernes miljøatferd). 

Beste miljøstyringspraksis dekker de viktigste miljøaspektene ved sektoren. 

3.  BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS, SEKTORSPESIFIKKE INDIKATORER FOR MILJØPRESTASJON OG STANDARD-

VERDIER FOR REFERANSEMÅLING AV BESTE KVALITET FOR DETALJHANDELEN 

3.1 Energiytelse, herunder håndtering av kjølemidler 

3.1.1 Utforming og oppgradering av bygningers klimaskjerm med henblikk på optimal energiytelse 

Beste miljøstyringspraksis tar sikte på å forbedre klimaskjermen til detaljisters eksisterende bygninger slik at 

energitapet begrenses til et akseptabelt og realistisk nivå ved bruk av flere ulike metoder, for eksempel metodene som 

framgår av tabell 3.1. Beste miljøstyringspraksis skal videre optimere utformingen av bygningers klimaskjerm slik at 

de kan oppfylle krevende standarder som går lenger enn gjeldende forskrifter, særlig for nye bygninger.  
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Tabell 3.1 

Elementer i bygningers klimaskjerm og tilhørende metoder 

Element i klimaskjermen Metode 

Vegg/fasade/tak/gulv — kjellertak Bytte isoleringsmateriale 

Metoder for å øke tykkelsen på isolasjonen 

Vinduer/glass Bytte til mer effektivt glass 

Bytte til mer effektive vindusrammer og -karmer 

Solavskjerming Bruke utvendige og innvendige innretninger for solavskjerming 

Lufttetthet Forbedre dører 

Hurtigporter 

Tetninger 

Innføre bufferseksjoner 

Klimaskjermen generelt Orientering 

Vedlikehold 

Anvendelse  

Teknisk mulig for alle nye og eksisterende bygninger eller bygningsenheter. Leietakere kan ta i bruk metoder for å påvirke 

eierne og bør være kjent med at bygningens klimaskjerm har stor betydning for miljøprestasjonen. Oppgradering av 

bygningers klimaskjerm krever en betydelig investering. Generelt gir denne beste miljøstyringspraksisen kostnads-

besparelser, men ettersom nedbetalingstiden er lang, anbefales det at denne beste miljøstyringspraksisen brukes i 

forbindelse med andre større rehabiliteringsprosjekter i butikken (f.eks. av planløsning, belysning, sikkerhet, struktur, 

utbygging osv.) for å redusere kostnadene ved endring av klimaskjermen. 

Småbedrifter(1) har ofte begrenset mulighet til å bruke denne metoden for beste miljøstyringspraksis på grunn av de 

store investeringene som kreves, og deres manglende innflytelse over bygningsmessige forhold. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i1)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år. 

(i2)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år uttrykt som primærenergi. 

(b1)  Salgsarealets spesifikke energiforbruk per m2 til 

oppvarming, kjøling og luftkondisjonering er lavere 

enn eller lik 0 kWh/m2 per år dersom spillvarmen fra 

kjøling kan gjenvinnes. Ellers skal energiforbruket 

være lavere enn eller lik 40 kWh/m2 per år for nye 

bygninger og 55 kWh/m2 per år for eksisterende 

bygninger(1). 

(1) Denne standardverdien for referansemåling kan også ses i lys av direktiv 2010/31/EU om bygningers energiytelse og nasjonale 

definisjoner av nullenergibygninger (NZEB). En illustrasjon / et eksempel på dette er en terskel på 20 kWh/m2 per år (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0483). 
  

  

(1) Småbedrifter er bedrifter som sysselsetter færre enn 50 personer og har en årsomsetning og/eller årsbalanse som ikke overstiger 

10 millioner euro (kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter 

(EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36)). 
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3.1.2 Premisser for utforming av eksisterende og nye varme-, ventilasjons- og klimaanlegg 

Beste miljøstyringspraksis er å oppgradere eksisterende varme-, ventilasjons- og klimaanlegg for å redusere 

energiforbruket og forbedre luftkvaliteten innendørs. Beste miljøstyringspraksis er å optimere utformingen av varme-, 

ventilasjons- og klimaanlegg i nye bygninger ved å bruke nyskapende anlegg for å redusere primærenergibehovet og 

øke energieffektiviteten. 

Bruk av beste utformingspraksis bør gjøre det mulig å foreta en optimal integrasjon innenfor bygningens klimaskjerm, 

unngå overdimensjonering og bruke bygningens orientering for å minimere det samlede energiforbruket. Særlig for nye 

butikker kan følgende være relevant: bruk av glassflater, spillvarme fra kjøleanlegg, fornybar energi, varmepumper og 

andre nyskapende anlegg. Overvåking av luftkvaliteten innendørs og energistyringsanlegg anses som beste praksis når 

det gjelder vedlikehold av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg. 

An vend else  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder fullt ut for nye bygninger. I eksisterende bygninger kan varme-, 

ventilasjons- og klimaanlegget oppgraderes for å redusere energiforbruket, selv om de bygningsmessige forholdene vil 

ha betydning for virkningen av ombyggingen av varme-, ventilasjons- og klimaanlegget. Klimapåvirkning er svært 

viktig i valget av metoder som kan brukes. Nye varme-, ventilasjons- og klimaanlegg i eksisterende bygninger, for 

eksempel kraftvarmeanlegg, varmegjenvinningsanlegg og integrerte designkonsepter som passivhusstandarden, kan 

brukes delvis og gi et akseptabelt økonomisk resultat. Butikkens planløsning har stor betydning for varme-, 

ventilasjons- og klimaanleggets yteevne, særlig de utformingsspesifikasjonene som gjelder kjøleprosessen, der enorme 

mengder spillvarme kan gjenvinnes. 

Småbedrifter kan ha svært begrenset mulighet til å påvirke utformingen av varme-, ventilasjons- og klimaanlegget, 

men de bør delta i gjennomføringen av den beskrevne beste miljøstyringspraksisen og anbefale den. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i1)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år. 

(i2)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år uttrykt som primærenergi. 

(b1)  Salgsarealets spesifikke energiforbruk per m2 til 

oppvarming, kjøling og luftkondisjonering er lavere 

enn eller lik 0 kWh/m2 per år dersom spillvarmen fra 

kjøling kan gjenvinnes. Ellers skal energiforbruket 

være lavere enn eller lik 40 kWh/m2 per år for nye 

bygninger og 55 kWh/m2 per år for eksisterende 

bygninger. 

3.1.3 Bruk av integrerte designkonsepter for bygninger 

Beste miljøstyringspraksis er å bruke integrerte designkonsepter for hele eller deler av bygget for å redusere butikkens 

energibehov. Integrerte konsepter reduserer energiforbruket og de tilknyttede kostnadene for en bygning, samtidig som 

man oppnår god varmekomfort for bygningens brukere. Noen eksempler på krav framgår av tabell 3.2. 

Tabell 3.2 

Eksempler på krav til integrerte designkonsepter 

Krav Eksempler på tiltak for å oppfylle dem 

Bygningens energibehov for romoppvarming og 

romavkjøling må være lavere enn 15 kWh/m2 per år. 

Den spesifikke varmebelastningen må ikke overstige 

10 W/m2. 

Bygningen må ikke lekke mer luft enn 0,6 ganger dens 

volum per time. 

Samlet bruk av primærenergi kan ikke være høyere enn 

120 kWh/m2 per år. 

Forbedret isolasjon. Anbefalte U-verdier på under 

0,15 W/m2K. 

Utforming uten kuldebro. 

U-verdier for vinduer på under 0,85 W/m2K. 

Lufttetthet. Mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning 

fra fraluft. 

Installasjon av solvarmesystemer eller varmepumper (det 

endelige energibehovet tar ikke hensyn til bidraget fra 

solenergi og omgivelsesenergi brukt til oppvarming på 

stedet). 
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Anvendelse  

Integrerte konsepter brukes vanligvis ved utforming av nye bygninger. Konseptet er delvis egnet for eksisterende 

bygninger ettersom flere elementer kan integreres uten høye investeringskostnader. Også klimaforholdene kan påvirke 

beslutningen om å bruke dette konseptet. For eksempel ble standarden for passivhus i all hovedsak utarbeidet av tyske 

og svenske forskere, men den kan godt gjennomføres i varmere klima. Investeringskostnadene for en bygning som er 

utformet med en typisk integrert tilnærming, blir ikke mer enn 10-15 % høyere enn for en konvensjonell konstruksjon. 

En analyse av livssykluskostnadene viser at en passivhuskonstruksjon gir de laveste livssykluskostnadene, ettersom 

varmeanlegget som kreves, er relativt enkelt, og den installerte oppvarmingseffekten er begrenset. 

For småbedrifter kan bruken av integrerte designkonsepter for å redusere energibehovet i nye bygninger betraktes 

som et kostnadseffektivt innkjøpstiltak, uten noen særlige begrensninger utover den ekstra investeringen i starten. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i1)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år. 

(i2)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år uttrykt som primærenergi. 

(b1)  Salgsarealets spesifikke energiforbruk per m2 til 

oppvarming, kjøling og luftkondisjonering er lavere 

enn eller lik 0 kWh/m2 per år dersom spillvarmen fra 

kjøling kan gjenvinnes. Ellers skal energiforbruket 

være lavere enn eller lik 40 kWh/m2 per år for nye 

bygninger og 55 kWh/m2 per år for eksisterende 

bygninger. 

3.1.4 Integrering av kjøleanlegg og varme-, ventilasjons- og klimaanlegg 

Beste miljøstyringspraksis er å gjenvinne spillvarmen fra kjølesyklusen og maksimere bruken av den. Nærings-

middeldetaljister kan under visse omstendigheter produsere så mye varme at de får et overskudd også etter at varmen er 

brukt til romoppvarming, som kan ledes til andre deler av samme bygning eller til andre bygninger. 

Anvendelse  

Tiltakene bør tas i betraktning for nye eller eksisterende bygninger som huser næringsmiddeldetaljister, og driften av 

anleggene kan gi varierende resultater avhengig av ulike faktorer: 

— Bygningens størrelse og bruk: Store butikker er vanligvis ikke alene i bygningen. Derfor kan «naboene» (f.eks. 

mindre butikker i et handlesenter) muligens bruke overskuddsvarmen. Som en hovedregel kan en 

dagligvareforretning med en typisk kjølebelastning og en optimert klimaskjerm gjenvinne nok energi til å varme 

opp et areal som er dobbelt så stort som butikkens eget areal. 

— Utforming og vedlikehold av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg: Alle elementene i varme-, ventilasjons- og 

klimaanlegget bør være korrekt utformet og vedlikeholdt. Gjenvinning av varme fra fraluft, brukerkontrollert 

ventilasjon med CO2-følere og overvåking av lufttettheten og luftkvaliteten innendørs er sterkt anbefalte metoder. 

— Kjølebelastning: Mindre butikker har flere kjølevarer per kvadratmeter salgsareal, og kjøleeffektiviteten er lavere. 

Dessuten spiller tendensen til å øke mengden kjølevarer også en rolle. Butikkens størrelse påvirker ikke de 

tekniske mulighetene for å gjennomføre integrerte metoder, men hele anleggets kostnadseffektivitet blir lavere for 

mindre butikker. 

— Klimatiske forhold: I kalde klima er kjølebelastningen mindre enn i varmere områder. Samtidig er oppvarmings-

behovet i bygninger i Nord-Europa høyt, slik at integrasjonen vil avhenge av kvaliteten på klimaskjermen. I de 

varmeste klimaene, for eksempel middelhavslandene i Europa, kan kjølebehovet være svært høyt, og bygningens 

lufttetthet kan øke de interne gevinstene. Derfor må ventilasjonen være optimalt utformet. Mekanisk kjøling om 

natten og variabel innendørstemperatur (f.eks. 21-26 °C) er også anbefalte metoder.  
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— Omgivelsestemperatur: Ved integrasjon av kjølesyklusen kan omgivelsestemperaturen, som avhenger av anleggets 

utforming, ikke overstige en viss grense dersom det ikke produseres tilstrekkelig med spillvarme til å holde en 

behagelig temperatur inne i bygningene. Det kan være nødvendig med en ekstra varmekilde, men dette avhenger 

igjen av kvaliteten på klimaskjermen. 

— Bygningens eiere: Mange butikker er integrert i et bolig- eller forretningsbygg som tilhører en tredjepart. Bedre 

integrasjon av varmegjenvinning krever derfor at de faktiske eierne av bygningen involveres. 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder for alle nye og eksisterende kjøleanlegg som skal installeres i nye eller 

rehabiliterte butikker, og gjelder fullt ut for småbedrifter (under ovenstående forutsetninger). Mindre foretak kan 

likevel trenge å sette ut teknisk støtte. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i1)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år. 

(i3)  Gjenvunnet varme fra kjøleanlegget per m2 

(salgsareal) og år. 

(b2)  Energiforbruk til romoppvarming på 0 kWh/m2 per 

år (uten varmeanlegg), dersom spillvarmen fra 

kjøling kan gjenvinnes. 

3.1.5 Overvåking av butikkers energiytelse 

Beste miljøstyringspraksis er å overvåke energiforbruket for prosessene i en butikk (i det minste de mest 

energikrevende prosessene som oppvarming, kjøling, belysning osv.), samt på butikk- og/eller organisasjonsnivå. Det 

er også beste miljøstyringspraksis å referansemåle energiforbruket (per prosess) og å gjennomføre forebyggende og 

korrigerende tiltak. 

Anvendelse  

Et overvåkingssystem kan brukes på et hvilket som helst salgskonsept. Det krever tildeling av ekstra ressurser dersom 

det ikke finnes noen egnet bedriftsledelsesstruktur. Denne praksisen kan kreve en ekstra innsats for eksisterende 

butikker. 

Småbedrifter som driver en eller noen få butikker, kan trenge en god bedriftsledelsesstruktur og strategier for delt 

ansvar for å kunne innføre og vedlikeholde et hensiktsmessig overvåkingssystem. Det kan bli kostbart for eksisterende 

butikker å bruke denne beste miljøstyringspraksisen. 

Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i4)  Gjennomføring av et overvåkingssystem (ja/nei). 

(i5)  Prosentdel butikker som kontrolleres. 

(i6)  Antall prosesser som kontrolleres. 

(b3)  100 % av butikkene og prosessene overvåkes, og det 

redegjøres for energiforbruket hvert år (på grunnlag 

av resultatet av en årlig energirevisjon)(*). 

(b4)  Ordninger for referansemåling er gjennomført. 

(*) Merk: I henhold til energieffektivitetsdirektivet har større bedrifter plikt til å få energirevisjon utført av kvalifiserte sakkyndige 

hvert fjerde år, første gang innen 5. desember 2015. 

3.1.6 Effektiv kjøling, herunder bruk av kjølemidler 

Beste miljøstyringspraksis er å gjennomføre energisparingstiltak i kjøleanleggene i dagligvareforretninger, særlig ved å 

dekke til kjøledisker med glasslokk, når energisparingspotensialet gir tilstrekkelig store miljøfordeler.  
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Beste miljøstyringspraksis er å bruke naturlige kjølemidler i dagligvareforretninger ettersom dette tiltaket reduserer 

miljøvirkningene betraktelig, og å unngå lekkasjer ved å sørge for at installasjonene er tette og godt vedlikeholdt. 

Anvendelse  

Denne praksisen gjelder for næringsmiddeldetaljister med stor kjølebelastning. Tildekning av kjøledisker og -skap kan 

bli nedbetalt i løpet av kort tid (mindre enn tre år) når de forventede besparelser er på 20 % eller mer. Tildekning av 

kjøledisker kan også påvirke butikkens temperaturforhold og luftfuktigheten innendørs. Dessuten kan bruk av naturlige 

kjølemidler, i tillegg til miljøfordelen, under visse omstendigheter redusere energiforbruket innen detaljhandelen for 

næringsmidler. 

Gjennomførbarheten for småbedrifter kan være begrenset til organisasjoner som bruker kommersielle kjøleanlegg, 

både av innstikkstypen og fjernstyrte anlegg. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i1)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år. 

(i7)  Spesifikt (lineært) energiforbruk til kjøling per meter 

kjøledisk og år. 

(i8)  Prosentdel butikker som bruker naturlige 

kjølemidler. 

(i9)  Lekkasjekontroll (prosent av kjølemiddel). 

(b5)  100 % tildekking av kjøledisker og -skap med lav 

temperatur. 

(b6)  100 % bruk av kjølerom (f.eks. i hentesalg) eller 

100 % tildekking av kjøleanlegg med middels 

temperatur når dette kan gi en energisparing på mer 

enn 10 %. 

(b7)  Spesifikt (lineært) energiforbruk til kjøling på 

3000 kWh/m per år. 

(b8)  Allmenn bruk av naturlige kjølemidler. 

3.1.7 Effektiv belysning 

Beste miljøstyringspraksis er å utforme smarte belysningsstrategier med høyere effektivitet og lavere forbruk, å bruke 

dagslys uten at det går ut over salgskonseptet, og å bruke intelligente styringssystemer, hensiktsmessig system-

utforming og de mest effektive belysningsinnretningene for å sikre et optimalt belysningsnivå. 

Anvendelse  

Denne metoden gjelder for alle salgskonsepter. Den omfatter også belysning for markedsføringsformål. Det bør 

imidlertid vurderes nøye hvordan større glassflater som utnytter dagslyset bedre, vil påvirke varmebalansen i butikken. 

Utforming av en optimal belysningsstrategi og bruk av de mest effektive innretningene kan føre til besparelser på over 

50 % i forhold til den nåværende situasjonen. 

Også småbedrifter kan bruke smarte belysningssystemer og effektive innretninger. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i1)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

salgsareal og år. 

(i10)  Installert belysningseffekt per m2. 

(b9)  Installert belysningseffekt på under 12 W/m2 for 

supermarkeder og 30 W/m2 for spesialbutikker(1). 

(1) Denne standardverdien for referansemåling bør også ses i lys av EUs GPP-kriterier for innendørsbelysning i detaljhandelen, som 

er 3,5 W/m2/100 lux (grunnkriterier) eller 3,2 W/m2/100 lux (generelle kriterier). Se: http://ec.europa.eu/environment/gpp/ 

pdf/criteria/indoor_lighting.pdf 
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3.1.8 Sekundære tiltak for å bedre energiytelsen 

Beste miljøstyringspraksis er å gjennomføre energisparingstiltak i distribusjonssentre, gjennomgå energiforbruket 

regelmessig innenfor rammen av miljøstyringsordningen, gi personalet opplæring i energisparing og kommunisere 

organisasjonens energisparingstiltak internt og eksternt. 

Anvendelse 

Et omfattende energistyringssystem som tar hensyn til apparater, distribusjonsentre, spesifikt energiforbruk eller 

kommunikasjon og opplæring kan innføres uten begrensninger med hensyn til detaljistens størrelse, type eller 

geografiske beliggenhet. 

For småbedrifter er tiltak som innkjøp av effektive apparater, opplæring av personalet og kommunikasjon gjennom-

førbare og økonomisk overkommelige tiltak. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i1)  Butikkens spesifikke energiforbruk per m2 

(salgsareal) og år. 

(i10)  Installert belysnings- og/eller apparateffekt per 

m2. 

(i11)  Energistyringssystem(1) brukes for å fremme 

kontinuerlig forbedring (ja/nei). 

(b10)  100 % av distribusjonssentrene som utelukkende 

betjener detaljisten, overvåkes. 

(1) Energistyringssystemet kan inngå i EMAS. 

3.1.9 Bruk av alternative energikilder 

Når energibehovet er redusert til et minimum, er beste miljøstyringspraksis å begynne å bruke fornybare energikilder i 

butikkene. Å dekke energibehovet med fornybar energi gir vesentlige miljøfordeler. Det er imidlertid av avgjørende 

betydning at man først reduserer energibehovet og øker effektiviteten som forklart i 3.1.1–3.1.8, og deretter begynner å 

bruke fornybare energikilder til det resterende energibehovet. Montering av varmepumper og kraftvarmeanlegg bør 

også vurderes. 

Anvendelse  

Kan i prinsippet innføres i alle typer butikker. Tilgjengeligheten av fornybare energikilder, plass til bakke- eller 

takinstallasjoner og en stabil etterspørsel etter kraftvarmeanlegg er viktige begrensninger. 

En «grønn» innkjøpspolitikk kan være en god løsning for svært små bedrifter. For småbedrifter er det mulig å bruke 

fornybare energikilder eller andre alternative kilder. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i12)  Spesifikk produksjon av alternativ energi på stedet 

eller i nærheten per m2 salgsareal per energikilde. 

(i13)  Prosentdel fornybar energi som produseres på 

stedet eller i nærheten, i forhold til energiforbruket 

i butikken(1). 

(b11)  Å ha nesten energinøytrale bygninger (butikker 

eller distribusjonssentre) der de lokale forholdene 

tillater produksjon av fornybar energi på stedet 

eller i nærheten. 

(1) Alternativt skal andelen fornybar energi som produseres på stedet eller i nærheten, være i samsvar med prEN15603. 
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3.2 Forsyningskjeden for detaljhandelen 

 

Figur 3.1 

Foreslått rekkefølge for viktige spørsmål og tiltak (grå rektangulære bokser) som representerer beste praksis 

for systematisk forbedring av forsyningskjeden, inndelt i forutsetninger og to strategier (S1 og S2)(1) 

3.2.1 Integrering av miljømessig bærekraftige forsyningskjeder i forretningsstrategier og virksomheter 

Beste miljøstyringspraksis er at den øverste ledelsen integrerer miljømessig bærekraftige forsyningskjeder i 

forretningsstrategien, og at personer i ledende stillinger (ideelt sett i en egen enhet) samordner gjennomføringen av 

nødvendige tiltak i hele detaljvirksomheten. Tiltakene bør i det minste samordnes mellom personer eller avdelinger 

som har ansvar for innkjøp, produksjon, kvalitetssikring, transport, logistikk og markedsføring. Det er særlig viktig å 

innføre kvantitative mål på miljømessig bærekraft som kommuniseres bredt og tillegges stor vekt i 

beslutningsprosessen i bedriften, både som en indikator og en drivkraft for tiltak som skal forbedre den miljømessige 

bærekraften i forsyningskjeden. Figur 3.1 inneholder forslag til en serie beste praksis-tiltak for systematisk forbedring 

av produktforsyningskjedene, i kronologisk rekkefølge og etter miljøeffektivitet. Beste miljøstyringspraksis er å 

gjennomføre denne serien av tiltak (som også gjenspeiler beste miljøstyringspraksis beskrevet nedenfor). 

Anvendelse  

Alle detaljister kan integrere en strategi for miljømessig bærekraftige forsyningskjeder i sin ledelsesstruktur og 

virksomhet. Denne beste miljøstyringspraksisen er mer kompleks for større detaljister og krever omfattende opplæring 

og omorganisering for å kunne fastsette miljømessig bærekraftige prioriteringer når det gjelder innkjøp. 

Detaljhandelsorganisasjoner kan ha langsiktig økonomisk nytte av å opprette miljømessig bærekraftige 

forsyningskjeder ved at de kan skape en sterk varemerkeidentitet med høy merverdi, og ved å sikre effektive og 

bærekraftige produktforsyninger for framtiden.  

  

(1) Med kjerneprodukter menes produkter med høyt salgsvolum (i verdi). Prioriterte produkter er derimot produkter med høyt salgsvolum  

(i verdi) og høy miljøvirkning: Når detaljisten har identifisert kjerneproduktene sine, foretas en miljøvurdering av fotavtrykket deres, og 

bare de mest relevante tas i betraktning. 

Forutsetninger 

Prioritere 

forbedring av 

forsyningskjeden 

Miljøvurdering 

Identifisere 

kontrollpunkter 

Produkt- og 

standard-

utvikling 

Etablere 

datautveksling 

med leverandør 

Arbeide med større 

leverandører for å 

forbedre 

miljøeffektiviteten 

Fremme ledende 

produkter Utelukke de dårligste 

produktene Kreve 

tredjepartssertifisering 

Fastsette og 

revidere miljøkrav 

til produkt/ 

leverandør 

Bedre kjernesortiment 

S1. Fremme generell forbedring 

Utvidet nisjemarked 

for ledende produkter 

S2. Oppmuntre til 

miljøvennlig forbruk 

Prioritere 

produktgruppe? 

Relevant ledende 

merke 

Utelukkelseskri-

terier (f.eks. 

rødlistet fisk)? 

Relevant 

tredjepartsmiljøstan-

dard med allmenn 

anvendelse? 

Mulig å stille 

miljøkrav til 

produkt/leverandør? 
Rom for effektive 

tiltak? 

KJERNE-

PRODUKT-

GRUPPER 

Nei Ja 

Nei 

Nei 

Nei 

Ja 

Nei 

Nei 

Ja Ja Ja 
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For småbedrifter kan slike tiltak være relativt lette å gjennomføre og kan koples til en endring av markeds-

posisjoneringen for å legge vekt på et produktutvalg med større bærekraft som merverdi. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i14)  Offentlig rapportering av kvantitative bedriftsmål 

som spesifikt gjelder forbedring av den miljø-

messige bærekraften i forsyningskjedene for 

prioriterte produkter. 

(i15)  En forretningsenhet på høyt nivå med ansvar for å 

drive og samordne tiltak for miljømessig bærekraft 

i forsyningskjeden. 

(i16)  Kvantitative interne prestasjonsmål (f.eks. for de 

enkelte ansatte) som er spesifikt knyttet til 

forsyningskjedens miljømessige bærekraft. 

(b12)  Systematisk gjennomføring av forbedrings-

programmer for forsyningskjeden for alle prioriterte 

produktgrupper. 

3.2.2 Vurdering av forsyningskjeder for kjerneprodukter for å identifisere prioriterte produkter, leverandører og 

forbedringsalternativer og identifisere effektive ordninger for å forbedre forsyningskjeden for produkter 

Ut fra rekkefølgen for beste miljøstyringspraksis for miljømessig forbedring av forsyningskjedene i detaljhandelen 

(figur 3.1) bør detaljistene, ved hjelp av en miljøvurdering av produktenes forsyningskjeder, identifisere produkter, 

prosesser og leverandører som er prioritert for forbedring; Til vurderingen brukes eksisterende vitenskapelige data, 

samråd med sakkyndige (f.eks. ikke-statlige organisasjoner) og verktøyer for livssyklusvurdering. Detaljistene må 

deretter finne de forbedringsalternativene som er tilgjengelige for de prioriterte produktgruppene. Et viktig aspekt ved 

dette er å identifisere relevante allment anerkjente miljøstandarder fra tredjepart som kan brukes til å angi høyere 

miljøprestasjonsnivåer for leverandører og/eller produkter. Slike standarder kan variere betydelig med tanke på 

gjennomførbarhet og miljøvern. 

Noen standarder har allmenn anvendelse (tabell 3.4–tabell 3.7), og beste praksis for dem er å sørge for at alle 

leverandører/produkter sertifiseres i samsvar med dem. Ved energimerkingsdirektivet 2010/30/EU ble det opprettet en 

rettslig ramme som gjør det mulig for forbrukere og også detaljister å samle sin produktportefølje i den høyeste 

energieffektivitetsklassen. Andre standarder bygger ikke på kriterier som kan brukes allment for å forbedre den 

miljømessige bærekraften til alle produkter og leverandører, men har i stedet som formål å identifisere ledende 

produkter (tabell 3.3). EU-miljømerket tildeles for eksempel produkter som kan vise en miljøprestasjon gjennom hele 

livssyklusen, som tilsvarer de beste 10–20 prosentene av produkter i en relevant kategori. Beste praksis for standarder 

med høye krav, for eksempel ISO type I-miljømerker(1) og økologiske standarder, består i å oppmuntre forbrukerne til 

å velge dem. 

Tabell 3.3 

Illustrerende, ikke-uttømmende eksempler på sertifiseringsstandarder for ledende «miljøprodukter» og 

produktgrupper som standardene gjelder for 

Standard Produktgrupper 

Blå engel (Der blaue Engel) 

EU-miljømerket 

Det nordiske svanemerket 

EUs energimerke (høyeste effektivitetsklasse) 

Varer som ikke er nærings-

midler 

  

(1) Miljømerker av type I: Miljømerking sertifisert av tredjepart (ISO 14024). 
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Standard Produktgrupper 

Økologisk (i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(1) og 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007(2)). Omfatter GOTS, KRAV, Soil Association, 

BioSuisse, osv. 

Næringsmidler og produkter 

av naturfiber 

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til 

økologisk produksjon, merking og kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 

(2) 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). 

For standarder med allmenn anvendelse foreslås en enkel klassifiseringsordning som baserer seg på enkelte ofte brukte 

standarder som eksempler. Tabell 3.4 beskriver i detalj de foreslåtte kriteriene som standardene vil medføre for 

produkter og framstilling av disse, for at standardene skal kunne betraktes som «grunnleggende», «forbedrede» eller 

«eksemplariske». 

Tabell 3.4 

Foreslåtte klassifiseringskriterier for «grunnleggende», «forbedrede» og «eksemplariske» standarder for 

produkter som selges av detaljister 

Grunnleggende Forbedret Eksemplarisk 

— samsvar med lokalt regelverk 

— registrering av viktige miljø-

aspekter 

— gjennomføring av en generell 

ledelsesplan 

— i enkelte tilfeller, utelukkelse av de 

mest skadelige praksisene eller 

produktene 

— i enkelte tilfeller, standardverdier 

for et lite antall viktige miljø-

aspekter 

— bestemte former for styrings-

praksis som er forbundet med en 

betydelig miljøforbedring 

— samsvar med kvantitative stan-

dardverdier for miljøprestasjon 

— har vist kontinuerlig forbedring 

innenfor en gitt ramme 

— særlige krav som gjelder viktige 

miljøaspekter og er tilstrekkelig 

bærekraftige og fullstendige til at 

sertifiserte produkter kan defineres 

som miljømessig bærekraftige 

Eksempler på grunnleggende, forbedrede og eksemplariske miljøstandarder og produktgruppene de gjelder for, er 

oppført i henholdsvis tabell 3.5, tabell 3.6 og tabell 3.7. 

Tabell 3.5, 3.6, 3.7 og 3.8 inneholder illustrerende, ikke-uttømmende eksempler som ikke utgjør noen offisiell 

godkjenning av begrepene «grunnleggende», «forbedrede» og «eksemplariske» standarder for produktgrupper. 

Tabell 3.5 

Illustrerende, ikke-uttømmende eksempler på «grunnleggende» miljøstandarder og produktgrupper som 

standardene gjelder for 

Standard Produktgrupper 

GlobalGAP (god landbrukspraksis) og normerende 

standarder 

Plante- og husdyrproduksjon 

Oeko-Tex 1000 Tekstiler 

Nasjonal/regional produktsertifisering (f.eks. den britiske 

opprinnelsessertifiseringen Red Tractor British) 

Alle produkter 

Rødlistede fiskearter (bortvalg) Fisk 
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Tabell 3.6 

Illustrerende, ikke-uttømmende eksempler på «forbedrede» miljøstandarder og -initiativer og produktgruppene 

som standardene gjelder for 

Standarder og initiativer Produktgrupper 

BCI (Better Cotton Initiative – initiativ for bedre bomull) Bomullsprodukter 

BCRSP (Basel Criteria on Responsible Soy Production – 

Baselkriteriene for ansvarlig soyaproduksjon) 

Soya (fôr til bruk i produksjon av meierivarer, egg og 

kjøtt) 

BSI (Better Sugarcane Initiative – initiativ for bedre 

sukkerrør) 

Sukkerprodukter 

4C (Common Code for Coffee Community Association – 

felles kodeks for kaffeinteressenter) 

Kaffe 

Fair-trade (rettferdig handel) Landbruksprodukter fra utviklingsregioner 

RA (Rainforest Alliance – regnskogalliansen) Landbruksprodukter fra tropene 

RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil – rundebord 

om bærekraftig palmeolje) 

Palmeoljeprodukter 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forestry 

Certification – skogsertifiseringsordning) 

Tre og papir 

RTRS (Round Table on Responsible Soy – rundebord om 

ansvarlig soya) 

Soya (fôr til bruk i produksjon av meierivarer, egg og 

kjøtt) 

UTZ Kakao, kaffe, palmeolje, te 

 

Tabell 3.7 

Illustrerende, ikke-uttømmende eksempler på «eksemplariske» miljøstandarder og -initiativer og 

produktgruppene som standardene gjelder for 

Standard Produktgrupper 

FSC (Forest Stewardship Council) Tre og papir 

MSC (Marine Stewardship Council) Villfanget fisk og skalldyr 

Dersom det ikke foreligger miljøstandarder med allmenn anvendelse, er beste praksis for detaljister å spesifisere i 

avtaler hvilke miljøkriterier som gjelder miljømessig svake punkter i forsyningskjeden, eller å gripe inn for å bedre 

prestasjonen i forsyningskjeden gjennom formidling av beste praksis og referansemåling av miljøprestasjon. 

Anvendelse  

Enhver detaljist kan utpeke de mest effektive ordningene for å forbedre forsyningskjeden. Større detaljister med 

produkter under eget varemerke kan gjennomføre alle aspekter av denne beste miljøstyringspraksisen. 

For småbedrifter er denne metoden begrenset til utpeking av prioriterte produkter med sikte på styrt valgarkitektur 

eller grønne innkjøp basert på tredjepartssertifisering. Det medfører ingen store kostnader å bruke en systematisk og 

målrettet strategi over tid.  
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Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i17)  Prosentdel av det samlede salget som består av 

produkter fra forsyningskjeder som er miljømessig 

forbedret gjennom bruk av sertifisering, detaljistst-

andarder eller tiltak. 

(i18) Antallet forsyningskjeder for prioriterte produkter 

som miljømessig sett er blitt svært forbedret 

(forbedrede produkter utgjør minst 50 % av 

salgsverdien i gruppen) gjennom bruk av metoder 

for beste praksis. 

(b13) Gjennomføring av systematisk vurdering 

(uavhengig eller gjennom konsortier) av 

forsyningskjeder for kjerneprodukter. 

3.2.3 Styrt valgarkitektur og grønne innkjøp av prioriterte produktgrupper basert på tredjepartssertifisering 

Beste miljøstyringspraksis er å utelukke de miljømessig minst bærekraftige produktene (f.eks. truede arter) og kreve 

generell (dvs. at målet er 100 % av salget) sertifisering i henhold til miljøstandarder fra tredjepart av produkter som er 

høyt prioritert med hensyn til miljøforbedring. Miljøstandardene gjelder produkter og/eller leverandører og klassifiseres 

generelt som grunnleggende, forbedret eller eksemplarisk avhengig av hvor strenge og omfattende miljøkravene er (se 

tabell 3.8 for illustrerende, ikke-uttømmende eksempler). Beste miljøstyringspraksis er å bruke den allment anerkjente 

miljøstandarden som holder høyest nivå. 

Tabell 3.8 

Illustrerende, ikke-uttømmende eksempler på beste praksis som er basert på standardverdiene for 

referansemåling av beste kvalitet for denne beste miljøstyringspraksisen for ulike produktgrupper 

Produktgruppe 
Eksempler på beste praksis 

(faktiske salgsandeler eller mål for salgsandeler for ulike standarder) 

Kaffe, te 100 % rettferdig handel, 100 % 4C 

Frukt og grønnsaker 100 % Global GAP 

Fettstoffer og oljer 100 % RSPO, 100 % RTRS 

Fisk og skalldyr 100 % MSC 

Sukker 100 % rettferdig handel 

Tekstiler 100 % BCI 

Tre og papir 100 % FSC 

Anvendelse  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder for alle detaljister. Standardverdien for referansemåling av beste kvalitet 

uttrykkes i forhold til produkter som større detaljister selger under eget varemerke. 

Små foretak uten produktserier under eget varemerke bør unngå de mest miljøskadelige produktene (f.eks. truede 

fiskearter) og lagerføre merkevarer som er sertifisert i henhold til relevante miljøstandarder (f.eks. tabell 3.3). 

Det kan hende at miljøstandarder fra tredjepart ikke dekker alle relevante miljøaspekter og prosesser i 

forsyningskjeden, og det finnes ikke strenge miljøstandarder med allmenn anvendelse for alle produktgrupper. 

Forsyningskjeden til produktgrupper som ikke er oppført i tabell 3.8, kan forbedres ved at det stilles krav til produktene 

eller leverandøren, tiltak fra detaljistenes side (f.eks. referansemåling av leverandører) og fremming av ledende 

«miljøprodukter» som beskrevet i de beste miljøstyringspraksisene nevnt nedenfor.  



Nr. 17/1096 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

Dersom miljøsertifisering angis som en forutsetning for bestilling, skal kostnadene forbundet med samsvar og 

sertifisering bæres av leverandørene og ikke legges over på detaljistene. Beste praksis innebærer likevel at detaljistene 

hjelper eksisterende leverandører med å oppnå sertifisering, og at kostnadene deles. De kostnadene leverandørene har 

til oppfylling av kravene, kan betraktes som en investering for å kunne øke markedsaksepten for produktene og 

eventuelt øke prisene. For detaljister kan de ekstra kostnadene som denne metoden medfører, oppveies av 

risikoreduksjon i forsyningskjeden og potensielle prissettings- og markedsføringsfordeler. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i19)  Prosentdel produkter som selges i en bestemt 

produktgruppe, og som er sertifisert i henhold til en 

bestemt tredjepartsmiljøstandard, etter salgsverdi. 

(i20)  Angivelse av hvor strenge og fullstendige 

standardene fra tredjepart er, etter den grove 

inndelingen i grunnleggende, forbedrede eller 

eksemplariske standarder. 

(i21)  Antall produktgrupper der mer enn halvparten av 

salget er sertifisert i henhold til en miljøstandard fra 

tredjepart. 

(b14)  Detaljisten viser planmessige framskritt i forbindelse 

med en detaljert plan om å oppnå 100 % sertifisering 

med en «forbedret» miljøstandard (tabell 3.6) for 

produkter under eget varemerke i visse 

produktgrupper som f.eks. kaffe, te, fettstoffer og 

oljer, sukker og tekstiler. 

(b15)  Detaljisten viser planmessige framskritt i forbindelse 

med en detaljert plan om å oppnå 100 % sertifisering 

med en «eksemplarisk» miljøstandard (tabell 3.7) for 

produkter under eget varemerke i visse 

produktgrupper som f.eks. fisk og skalldyr, tre og 

papir. 

3.2.4 Håndheving av miljøkrav for leverandører av prioriterte produktgrupper 

Beste miljøstyringspraksis er å fastsette miljøkriterier for prioriterte produkter og leverandørene av disse ved å sikte 

mot miljømessig svake punkter, og å kontrollere at disse kriteriene blir oppfylt gjennom revisjon av produkter og 

leverandører. 

Anvendelse  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder for større detaljister og prioriterte produkter under eget varemerke. Revisjon 

av leverandørers miljøprestasjon kan integreres i systemer for sosial revisjon og kvalitetskontroll av produkter for å 

redusere tilleggskostnadene. De kostnadene leverandørene har til oppfylling av kravene, kan oppveies av sikrere 

etterspørsel og økt salgbarhet for produktene deres, og muligheten de dermed kan få til å øke prisene. For detaljister 

kan kostnadene oppveies av redusert risiko for dårlig omdømme og redusert forretningsmessig risiko på mellomlang 

sikt for forsyningskjeden med hensyn til ikke-bærekraftig praksis, og av pris- og markedsføringsfordeler som følge av 

dette. 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder ikke for små bedrifter. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i22)  Prosentdel salg av produkter under eget varemerke i 

en produktgruppe som oppfyller angitte miljøkrav. 

(i23)  Den miljøprestasjonen disse kravene representerer. 

(i24)  Prosentdel av produktene som oppfyller målene, for 

produktgrupper som er omfattet av et program for 

utstrakt måloppfyllelse. 

(i25)  Antall produktgrupper der mer enn halvparten av 

salget oppfyller bestemte miljøkrav. 

(b16)  100 % av salget av produkter under eget varemerke 

i en produktgruppe oppfyller miljøkrav fastsatt av 

detaljisten. 
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3.2.5 Fremming av bedre leverandørprestasjoner gjennom referansemåling og formidling av beste praksis 

Beste miljøstyringspraksis er å fremme forbedringer hos leverandørene gjennom opprettelse av informasjons-

utvekslingssystemer som kan brukes til referansemåling av leverandører, og gjennom formidling av bedre ledelsespraksis. 

Dette siste aspektet kan hjelpe leverandørene med å overholde standarder fra tredjepart og kriterier fastsatt av detaljisten. 

Anvendelse  

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder for større detaljister og prioriterte produkter under eget varemerke. 

Detaljister kan tilby leverandørene en litt fordelaktig pris for å oppmuntre dem til å delta i forbedringsordninger og 

betale for datasammenstilling og formidling av metoder for bedre ledelsespraksis. Disse kostnadene bør oppveies av 

redusert risiko for dårlig omdømme og redusert forretningsmessig risiko på mellomlang sikt for forsyningskjeden med 

hensyn til ikke-bærekraftig praksis, og av pristillegg som detaljistene kan innføre som følge av dette. Utbyttet fra alle 

identifiserte effektivitetsforbedringer kan deles med detaljistene gjennom en avtale. 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder ikke for små bedrifter. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i26)  Prosentdel salg av produkter under eget varemerke 

som kommer fra leverandører som deltar i 

detaljhandelsprogrammer for forbedring av 

miljøprestasjonen. 

(i27)  Det miljøprestasjonsnivået som disse programmene 

representerer. 

(i28)  Prosentdel som deltakende leverandører har som 

mål for produktgrupper der det gjennomføres et 

forbedringsprogram for leverandører. 

(i29)  Antall produktgrupper der over halvparten av salget 

kommer fra leverandører som deltar i 

detaljhandelsprogrammer for forbedring av 

miljøprestasjonen. 

(b17)  100 % av salget av produkter under eget varemerke 

i en produktgruppe kommer fra leverandører som 

deltar i detaljhandelsprogrammer for forbedring av 

miljøprestasjonen. 

3.2.6 Samarbeid innen forskning og utvikling for å fremme generell forbedring og nyskaping i forsyningskjeden 

Beste miljøstyringspraksis er å samarbeide strategisk med andre aktører om å identifisere og utvikle nyskapende 

alternativer for å forbedre forsyningskjeden, og å utvikle allment anerkjente miljøstandarder. 

Anvendelse  

Enhver større detaljist med forsyningskjeder for egne varemerker kan samarbeide med forskningsinstitusjoner eller 

rådgivningstjenester om å forbedre forsyningskjedens bærekraft. Detaljister kan ønske å konsentrere seg om forskning 

og utvikling for produktgrupper der det ikke finnes noen kommersielt gjennomførbare forbedringsalternativer med 

allmenn anvendelse. Denne praksisen kan ses som en investering i å bygge opp bærekraftige og økonomisk 

konkurransedyktige forsyningskjeder. 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder ikke for små bedrifter. 

Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i30)  Utgifter til forskning på bærekraftige forsynings-

kjeder (uttrykt i forhold til omsetning). 

(i31)  Kvalitativ vurdering av hvorvidt forskningen retter 

seg mot nyskapende, skalerbare forbedringsalter-

nativer med stort potensial. 

(i32)  Særlige miljøforbedringer som kan tilskrives bruk 

av forskningsresultatene. 

— 
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3.2.7 Fremming av ledende miljøprodukter 

Beste miljøstyringspraksis er å fremme ledende sertifiserte miljøprodukter. Holdningskampanjer, innkjøpsmetoder, 

prisfastsettelse, plassering i butikken og annonsering er viktige elementer i denne metoden, som effektivt kan 

gjennomføres ved å utvikle økologiske serier under eget varemerke. 

Anvendelse  

Alle detaljister kan lagerføre og fremme forbruk av ledende miljøprodukter. Større detaljister kan gjennomføre denne 

metoden i større omfang ved å utvikle økologiske serier under eget varemerke. Leverandørens kostnader i forbindelse 

med sertifisering av ledende produkter kan legges over på detaljistene. Sertifiserte ledende miljøprodukter er forbundet 

med vesentlige pristillegg og høyere fortjenestemarginer. Økologiske produktserier under eget varemerke kan også øke 

en detaljists samlede salg av produkter av eget merke gjennom en positiv «glorieeffekt». 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder for småbedrifter. 

Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i33)  Prosentdel salg i en produktgruppe som er 

sertifisert i samsvar med eksemplariske standarder 

for ledende produkter. 

(i34)  Antall produktgrupper som omfatter ledende 

miljøprodukter. 

(i35)  Det finnes en omfattende serie av økologiske 

produkter under eget varemerke (ja/nei). 

(b18)  10 % av salget i næringsmiddelproduktgrupper er 

sertifisert som økologisk. 

(b19)  50 % av den bomullen som selges, er sertifisert 

som økologisk. 

(b20)  10 % av salget i grupper av varer som ikke er 

næringsmidler, er sertifisert i henhold til offisiell 

tredjepartssertifisert miljømerking etter ISO type 

I-definisjonen. 

3.3 Transport og logistikk 

3.3.1 Grønne innkjøp og miljøkrav for leverandører av transporttjenester 

Beste miljøstyringspraksis er å integrere miljøprestasjon og rapporteringskriterier i innkjøp av transport- og 

logistikktjenester som ytes av tredjeparter, herunder krav om gjennomføring av beste miljøstyringspraksis som 

beskrevet i dette dokumentet. 

Anvendelse  

Alle detaljister kjøper i det minste en del av transport- og logistikkvirksomheten sin hos tredjepartsleverandører og kan 

treffe innkjøpsbeslutninger ut fra effektivitets- eller miljøkriterier. En mer effektiv transport- og logistikkvirksomhet 

reduserer driftskostnadene og krever effektiv overvåking og rapportering. Effektive tredjepartsleverandører av 

transporttjenester kan eventuelt tilby detaljister rimeligere tjenester. 

Små detaljister er vanligvis avhengige av tredjepartsleverandører. 

Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i36)  Prosentdel av leverandørene av transporttjenester 

som er sertifisert i henhold til miljørelaterte 

standarder (omfatter registering i rapporterings-

programmer). 

(i37)  Prosentdel av leverandørene av transporttjenester 

som oppfyller bestemte miljøkrav eller beste 

miljøstyringspraksis beskrevet i dette dokumentet. 

(b21)  100 % av leverandørene av transport- og 

logistikktjenester oppfyller enten 

i)  tredjepartsverifiserte miljørelaterte standarder, 

ii)  særlige miljøkrav, 

iii)  beste miljøstyringspraksis som beskrevet i dette 

dokumentet. 
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3.3.2 Overvåking og rapportering av effektivitet for all transport- og logistikkvirksomhet 

Beste miljøstyringspraksis er å rapportere om effektiviteten og miljøprestasjonen for all transport- og 

logistikkvirksomhet mellom førstelinjeleverandører, distribusjonssentre, detaljister og avfallshåndteringsanlegg, på 

grunnlag av overvåking av intern virksomhet og data fra tredjepartsvirksomhet. 

Anvendelse  

Denne praksisen gjelder for alle detaljister. Rapportering om intern transport- og logistikkvirksomhet skal bare gjelde 

større detaljister. Effektiv overvåking og rapportering krever små investeringer i nødvendige informasjons-

teknologisystemer og ledelse, men kan bidra til å identifisere muligheter for å effektivisere transport- og 

logistikkvirksomheten. 

For småbedrifter finnes grunndata om gjennomsnittlige utslippsfaktorer for ulike transportmåter som underlag for å 

beregne utslippene. 

Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i38)  Tonn CO2-ekvivalenter per år fra transport- og 

logistikkvirksomhet. 

(i39)  Kg CO2-ekvivalenter per m3 eller pall levert. 

(i40)  Om følgende parametrer rapporteres for all relevant 

transport- og logistikkvirksomhet: 

i)  antall og prosentdel km/tonnkilometer (tkm) med 

ulike transportmåter, 

ii)  kg CO2-ekvivalenter per tonn, m3 eller pall 

levert. 

(i41)  Om følgende indikatorer rapporteres for all relevant 

intern transport- og logistikkvirksomhet: 

i)  vognlastfaktor (i prosent av vekt- eller 

volumkapasitet), 

ii)  kg CO2-ekvivalenter per tonn-km. 

(b22)  For 100 % av transport- og logistikkvirksomheten 

mellom førstelinjeleverandører, detaljistbutikker og 

avfallshåndteringsanlegg, herunder den virksomheten 

som utføres av tredjepartsleverandører av transport-

tjenester, skal det rapporteres om følgende 

indikatorer: 

i)  prosentdel av transport med ulike transportmåter, 

ii)  kg CO2-ekvivalenter per m3 eller pall levert. 

(b23)  For all intern transport- og logistikkvirksomhet 

mellom førstelinjeleverandører, detaljistbutikker og 

avfallshåndteringsanlegg skal det rapporteres om 

følgende indikatorer: 

i)  vognlastfaktor (i prosent av vekt- eller 

volumkapasitet), 

ii)  kg CO2-ekvivalenter per tonn-km. 

3.3.3 Integrering av transporteffektivitet i innkjøpsbeslutninger og emballasjeutforming 

Beste miljøstyringspraksis er å integrere transporteffektivitet i innkjøpsbeslutninger og emballasjeutforming på 

grunnlag av en livssyklusvurdering av produkter innkjøpt fra ulike regioner, og utforme produktemballasjen slik at 

transportenhetene kan stå så tett som mulig. 

Anvendelse  

Denne praksisen gjelder større detaljister med produktserier under eget varemerke. Den er spesielt avhengig av typen 

produkt og produktenes opprinnelse og er forbundet med mange faktorer. Når det gjelder emballasjen, kan økt tetthet 

for emballerte produkter bedre transporteffektiviteten betydelig og dermed redusere transportkostnadene. 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder ikke for små bedrifter.  
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Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i39)  Kg CO2-ekvivalenter per m3 eller pall levert. 

(i42)  Fordeling på transportmåter. 

(i43)  Antall produktgrupper der innkjøp eller emballasje er 

tilpasset særlig for å redusere transport og logistikk 

og miljøvirkningen gjennom hele produktets 

livssyklus. 

(i44)  Systematisk gjennomføring av forbedringer av 

emballasjen for å oppnå høyest mulig tetthet og 

forbedre transport- og logistikkeffektiviteten (ja/nei). 

(b24)  Systematisk gjennomføring av forbedringer av 

emballasjen for å oppnå høyest mulig tetthet og 

forbedre transport- og logistikkeffektiviteten. 

3.3.4 Overgang til mer effektive transportmåter 

Beste miljøstyringspraksis er å gå over til mer effektive transportmåter, særlig transport på jernbane og vannveier og 

med større lastebiler, og begrense bruken av flyfrakt for en så stor del av transportavstanden som mulig. Muligheten for 

å gjennomføre en slik overgang kan være begrenset til primærdistribusjonen, fra leverandørenes distribusjonssentre til 

detaljistenes distribusjonssentre, ettersom de første og siste kilometrene ofte krever veitransport. Derfor krever 

fordeling på transportmåter at distribusjonsnettene optimeres slik at de klarer å håndtere flere ulike transportmåter 

(f.eks. plassere distribusjonssentrene der det er tilgang til nettverk av jernbaner og vannveier). Overgang fra mindre til 

større lastebiler, herunder lastebiler med toetasjes tilhengere, er også en del av denne metoden ettersom effektiviteten 

ved større lastebiler er betydelig større enn ved mindre. Fordeling på transportmåter kan også ligge til grunn for 

innkjøpsbeslutninger der transport utgjør en viktig del av miljøvirkningen gjennom hele produktets livssyklus (dersom 

det tas hensyn til alle relevante konsekvenser gjennom hele livssyklusen). 

Tabell 3.9 

Rangering av transportmåter etter miljøvennlighet (høyest først) 

Rangering Transportmåte 

1 Godstog 

2 Oversjøisk fart 

3 Innlands vannveier 

4 Stor lastebil 

5 Middels stor lastebil 

6 Liten lastebil 

7 Flyfrakt 

Anvendelse  

Alle detaljister kan treffe tiltak for å gå over til en produkttransport som forurenser mindre, i det minste ut fra 

kjøretøystørrelse, og de fleste større detaljister kan flytte minst en del av primærdistribusjonen fra vei til jernbane eller 

vannveier. Å gjennomføre en overgang i stor skala av varetransporten i detaljhandelen fra vei til jernbane og innlands 

vannveier krever imidlertid en oppgradering av den nasjonale infrastrukturen for jernbane og innlands vannveier og 

større samordning mellom driftsselskapene over landegrensene. Derfor kan nasjonal transportinfrastruktur og -politikk 

(f.eks. veiavgifter) få betydelig innvirkning på detaljistenes rom for forbedring og beslutninger med hensyn til 

transportmåter. 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder ikke for småbedrifter, unntatt der tilgjengelige innkjøpsvalg gjør det mulig 

å velge mer effektive transportmåter for bestemte produkter.  
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Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i45)  Prosentdel av samlet produkttransport (tonn-km), fra 

førstelinjeleverandører til butikker, som de angitte 

mer effektive transportmåtene står for. 

(i45)  Prosentdel av internasjonal produkttransport (tonn-

km) som de angitte mer effektive transportmåtene 

står for. 

(b25)  Over 50 % av landtransporten mellom førstelinje-

leverandører og detaljistenes distribusjonssentre, etter 

salgsverdi, er transport på vannveier/jernbane (der 

infrastrukturen tillater det). 

(b26)  Over 99 % av oversjøisk transport, etter salgsverdi, 

skjer med skip. 

3.3.5 Optimering av distribusjonsnettet 

Beste miljøstyringspraksis er å optimere distribusjonsnettet gjennom systematisk gjennomføring av det mest effektive 

av følgende alternativer: i) strategisk sentraliserte knutepunkter for jernbane- og vannveitransport, ii) felles plattformer 

og iii) direkteruter. 

Anvendelse  

Denne praksisen gjelder for større detaljister med interne transport- og logistikktjenester og for tredjepartsleverandører 

av transporttjenester, særlig der transporten skjer over lengre avstander. Den krever ikke store investeringer. Oppføring 

av nye sentrale knutepunkter som integreres med jernbane- og vannveitransportnett, krever betydelige investeringer. I 

begge tilfeller kan økt lasteffektivitet og bruk av mer effektive transportmåter for langdistanseruter redusere 

driftskostnadene betraktelig. 

Den gjelder ikke for småbedrifter. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i39)  Kg CO2-ekvivalenter per m3 eller pall levert. 

(i47)  Antall felles plattformer i bruk, antall strategiske 

sentrale knutepunkter i bruk eller antall direkte 

transportruter i bruk. 

(i48)  Prosentdel reduksjon i klimagassutslippene fra 

transport- og logistikkvirksomhet ved gjennomføring 

av de angitte alternativene for forbedring av 

distribusjonsnettet. 

(i49)  Utsetting av transport- og logistikkvirksomhet til 

tredjepartsleverandør med et optimert 

distribusjonsnett (ja/nei). 

(i50)  Systematisk optimering av distribusjonsnett ved 

innføring av strategiske knutepunkter, felles 

plattformer og direkteruter (ja/nei). 

(b27)  Systematisk optimering av distribusjonsnett ved 

innføring av strategiske knutepunkter, felles 

plattformer og direkteruter. 

3.3.6 Optimering av ruteplanlegging, bruk av telematikk og sjåføropplæring 

Beste miljøstyringspraksis er å optimere driftseffektiviteten gjennom effektiv ruteplanlegging, bruk av telematikk og 

sjåføropplæring. Effektiv ruteplanlegging innbefatter at kjøretøyer med butikkleveranser tar med seg returlast i form av 

avfall eller leverandørleveranser til distribusjonssentraler, og at det foretas leveranser om natten for å unngå perioder 

med tett trafikk. 

Anvendelse  

Denne praksisen gjelder for alle produkter som skal leveres til større detaljister med interne transport- og 

logistikktjenester, og for tredjepartsleverandører av transporttjenester. Opplæring av sjåfører gir vanligvis en 

drivstoffbesparelse på 5 %. Ruteoptimering kan kreve en betydelig investering i informasjonsteknologi, men kan 

redusere kapitalinvesteringskostnadene (det trengs færre lastebiler) og senke driftskostnadene (drivstoffkostnadene) 

betraktelig. 

Denne praksisen gjelder for småbedrifter dersom de har egne transportkjøretøyer (f.eks. varebiler).  
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Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i39)  Kg CO2-ekvivalenter per m3 eller pall levert. 

(i51)  Bilparkens gjennomsnittlige lasteeffektivitet 

(kapasitet i volum eller vekt) i prosent eller andel av 

bilparken som kjører tom (lastebil-km), eller 

bilparkens gjennomsnittlige gram CO2-ekvivalenter 

per tonn-km. 

(i52)  Prosentdel av sjåførene som løpende gis opplæring i 

effektiv kjøring. 

(i53)  Gjennomføring av en effektiv premieringsordning for 

sjåførene (ja/nei). 

(i54)  Prosentdel reduksjon i klimagassutslippene fra 

transport og logistikk ved gjennomføringen av 

angitte alternativer (dvs. returlast av avfall eller 

leverandørleveranser, telematikk, sjåføropplæring og 

premieringsordninger, leveranser i perioder med lite 

trafikk). 

(i55)  Systematisk ruteoptimering gjennom returlast av 

avfall eller leverandørleveranser når kjøretøyene 

kjører tilbake etter levering til butikken, bruk av 

telematikk og utvidede muligheter for levering 

(ja/nei). 

(b28)  Løpende opplæring i effektiv kjøring for 100 % av 

sjåførene, eller gjennomføring av en effektiv 

premieringsordning for sjåfører. 

(b29)  Systematisk ruteoptimering gjennom returlast av 

avfall eller leverandørleveranser når kjøretøyene 

kjører tilbake etter levering til butikken, bruk av 

telematikk og utvidede muligheter for levering. 

3.3.7 Reduksjon av veigående kjøretøyers miljøvirkning gjennom innkjøpsbeslutninger og ettermontering av utstyr 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere veigående kjøretøyers miljøvirkning gjennom innkjøpsbeslutninger og 

ettermontering av utstyr. Dette omfatter innkjøp av kjøretøyer med alternativ drivkraft, effektive kjøretøyer med lave 

utslipp og lavt støynivå, aerodynamiske ombygginger og bruk av dekk med lav rullemotstand. 

Anvendelse  

Denne praksisen gjelder for alle produkter som skal leveres til større detaljister med interne transport- og 

logistikktjenester, og for tredjepartsleverandører av transporttjenester. For kjøretøyer som kjører over lange avstander 

med høy hastighet (> 80 km/t), vil små investeringer i aerodynamiske ombygginger og større investeringer i 

oppgradering til mer aerodynamiske trekkvogner og tilhengere være nedbetalt innen to år. Den samme 

nedbetalingstiden gjelder ved montering av dekk med lav rullemotstand. Kjøretøy med alternativ drivkraft krever 

betydelig høyere investeringskostnader. 

Denne praksisen gjelder for småbedrifter dersom de har egne transportkjøretøyer (f.eks. varebiler). 

Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i56)  L/100 km (kjøretøyenes drivstofforbruk) eller kg 

CO2-ekvivalenter per tonn-km. 

(i57)  Prosentdel av kjøretøyer i bilparken som oppfyller 

kravene for ulike EURO-klasser 

(i58)  Prosentdel av kjøretøyene, tilhengerne og 

lasteutstyret som oppfyller PIEK-standardene for 

støy eller tilsvarende standarder som gjør det mulig 

å foreta leveranser om natten. 

(i59)  Prosentdel av kjøretøyene i bilparken som drives 

med alternativt drivstoff, herunder naturgass, 

biogass og elektrisk kraft. 

(b30)  100 % av lastebilene oppfyller EURO V(1) og har et 

drivstofforbruk for tunge lastebiler på mindre enn 

30 l/100 km. 

(b31)  100 % av lastebilene, tilhengerne og lasteutstyret 

oppfyller PIEK-standardene for støy eller 

tilsvarende standarder som gjør det mulig å foreta 

leveranser om natten. 

(b32)  Bruk av kjøretøyer med alternative drivstoffer 

(naturgass, biogass, elektrisk kraft). 

(b33)  100 % av kjøretøyene er utstyrt med dekk med lav 

rullemotstand. 
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Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i60)  Prosentdel av kjøretøyene i bilparken med dekk 

med lav rullemotstand. 

(i61)  Prosentdel av kjøretøyene og tilhengerne i 

bilparken som er utformet eller ombygget for å 

forbedre de aerodynamiske resultatene. 

(b34)  100 % av kjøretøyene og tilhengerne er utformet 

eller ombygget for å forbedre de aerodynamiske 

resultatene. 

(1) EURO VI-standarden for utslipp fra kjøretøyer trådte i kraft i slutten av 2012 og kan derfor betraktes som en standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet i kommende år. 

3.4 Avfallshåndtering 

3.4.1 Begrensning av næringsmiddelavfall 

Beste miljøstyringspraksis er å integrere miljøvennlig praksis for å unngå produksjon av næringsmiddelavfall, for 

eksempel overvåking, revisjon, prioritering, logistikktiltak, bedre oppbevaringsmetoder, kontroll av temperatur og 

luftfuktighet i butikker, i distribusjonssentraler og varebiler, opplæring av personalet, donasjoner, råd til forbrukere 

osv., og bruke fermentering for å unngå deponering eller forbrenning av næringsmiddelavfall. 

Anvendelse  

Dette er et kostnadseffektivt tiltak som gjelder for næringsmiddeldetaljister uansett størrelse i alle medlemsstater. Det 

kan likevel finnes retningslinjer for å unngå/redusere bruken av donasjon av næringsmidler. 

Alle småbedrifter kan bruke forebyggende tiltak for å unngå produksjon av næringsmiddelavfall. Håndterings-

kostnadene vil bli oppveid av kostnadsbesparelsene ved redusert produkttap og lavere avfallsproduksjon. 

Sammenheng mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i62)  Kg eller tonn næringsmiddelavfall, absolutt verdi, 

per m2 eller per millioner euro i omsetning. 

(i63)  Prosentdel næringsmiddelavfall i forhold til samlet 

næringsmiddelinnkjøp. 

(i64)  Kg eller tonn næringsmidler som har overskredet 

siste salgsdato men ikke siste forbruksdato, og som 

doneres til veldedige organisasjoner. 

(i65)  Kg næringsmiddelavfall som sendes til gjenvinning, 

for eksempel fermentering. 

(i66)  Kg næringsmiddelavfall som sendes til deponi eller 

forbrenningsanlegg. 

(i66)  Intet næringsmiddelavfall sendes til deponi eller 

forbrenningsanlegg. 

3.4.2 Integrasjon av avfallshåndtering i detaljistenes virksomhet 

Beste miljøstyringspraksis er å integrere ordninger for avfallshåndtering der forebyggende tiltak prioriteres. Beste 

praksis omfatter: 

— Intern styringspraksis: 

— sortering og spesifikk behandling med sikte på gjenbruk: komprimering, brikettering av papir- og plastavfall, 

kjøling av næringsmiddelavfall osv. 

— overvåking av avfallsproduksjonen 

— forberedelser til gjenbruk av emballasjemateriale som paller og plastbokser til leverandører, distribusjonssentre, 

utstillingssteder i butikker og hjemlevering 

— opplæring av personalet.  
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— Styringspraksis på organisasjonsplan: 

— overvåking av avfallet produsert av butikkene, per kategori og per endelige bestemmelsessted 

— gjennomføring av omvendt logistikk for håndtering av emballasjemateriale (som skal gjenbrukes eller 

gjenvinnes), avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og annet avfall (for eksempel farlig avfall) til 

leverandører, behandlingsanlegg og/eller distribusjonssentre 

— opprettelse av lokale og/eller regionale partnerskap for avfallshåndtering 

— kommunikasjon til forbrukerne om ansvarlig avfallshåndtering i husholdningene. 

Anvendelse  

De beskrevne metodene gjelder for alle detaljister. Beste praksis bør være tilpasset detaljister med mange butikker og 

distribusjonssentre. Bruken av ressurser til effektiv reduksjon av avfallsmengden bør være økonomisk forsvarlig. 

Bulktransport tilbake til distribusjonssentrene bør kunne redusere behandlingskostnaden sammenlignet med de 

kostnadene som kan forhandles på lokalt plan eller butikkplan. 

Småbedrifter som produserer store mengder avfall, bør sette av ressurser og lære opp personalet i god praksis for 

avfallshåndtering. 

Forbindelse mellom indikator for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i67)  Gjenvinnings- og gjenbruksgrad. (b36)  Et system for avfallshåndtering finnes i butikken, 

og målet er å gjenvinne eller gjenbruke 100 % av 

det sekundære emballasjematerialet. 

3.4.3 Returordninger for PET- og PE-flasker og for brukte produkter 

Beste miljøstyringspraksis er å ha returordninger og integrere dem i bedriftenes logistikk som for eksempel for PET- 

eller PE-flasker. 

Anvendelse  

Næringsmiddeldetaljister, særlig større kjeder, kan gjennomføre denne beste miljøstyringspraksisen. Den forutsetter 

tildeling av ressurser, vedlikehold og utstyr. I noen land er den allerede obligatorisk (f.eks. Nederland, Sverige og 

Tyskland). 

For småbedrifter kreves det ekstra ressurser til daglig drift av returordningen. 

Forbindelse mellom indikator for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i68)  Resirkuleringsgrad hos forbrukerne i forhold til 

salget av returflasker. 

(b37)  Forbrukerne returnerer 80 % uten panteordning 

eller 95 % med panteordning. 

3.5 Bruk av mindre og sertifisert/gjenvunnet papir til publikasjoner 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere miljøvirkningen gjennom redusert forbruk av materialer, for eksempel 

papiroptimering for kommersielle publikasjoner og bruk av mer miljøvennlig papir. 

Anvendelse  

Alle detaljister, særlig større kjeder som produserer store mengder trykte kommersielle publikasjoner, kan ha fordel av 

å gjennomføre denne beste miljøstyringspraksisen. En vel gjennomført praksis for å redusere papirforbruket kan gi 

kostnadsbesparelser.  
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Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder for småbedrifter. 

Forbindelse mellom indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorer for miljøprestasjon Standardverdier for referansemåling av beste kvalitet 

(i69)  Prosentdel sertifisert papir av alt papir som brukes. 

(i70)  Gramvekt for papiret som brukes. 

(i71)  Prosentdel bestrøket papir. 

(i72)  Prosentdel trykkerier som er sertifisert i henhold til 

EMAS eller ISO 14001. 

(b38) 100 % sertifisert/gjenvunnet papir. 

(b39)  Gramvekt under 49 g/m2. 

(b40)  Under 10 % bestrøket papir. 

(b41) 100 % av trykkeriene er sertifisert i henhold til 

EMAS/ISO 14001. 

3.6 Oppsamling og bruk av regnvann 

Beste miljøstyringspraksis er å samle opp og bruke og/eller infiltrere regnvann på stedet fra tak og parkeringsområder. 

Anvendelse  

Detaljister som eier bygninger og/eller parkeringsområder som befinner seg på steder der forholdene ligger til rette for 

det, kan gjennomføre denne praksisen. Klimatiske forhold og standardsystemer for oppsamling av regnvann i 

kommunen kan ha betydning for bruken av denne metoden. Det er et kostnadsintensivt tiltak. 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder for småbedrifter. 

Forbindelse mellom indikator for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i73)  Oppsamling av regnvann og/eller infiltrasjon på 

stedet er integrert i vannforvaltningsordningen 

(ja/nei). 

(b42)  Oppsamling av regnvann og/eller infiltrasjon på 

stedet er integrert i vannforvaltningsordningen. 

3.7 Forebygging av bruk av engangsplastposer eller andre tiltak for å påvirke forbrukernes atferd 

Beste miljøstyringspraksis er å påvirke forbrukerne gjennom kampanjer for å redusere deres miljøvirkning, for 

eksempel avskaffing av plastposer, ansvarlig annonsering og rådgivning til forbrukerne. 

Anvendelse  

Alle detaljister kan gjennomføre denne praksisen. Vanligvis er forskrifter den viktigste drivkraften for å gjennomføre 

disse tiltakene. 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjelder for småbedrifter. 

Forbindelse mellom indikator for miljøprestasjon og standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

Indikator for miljøprestasjon Standardverdi for referansemåling av beste kvalitet 

(i74)  Antall tilgjengelige engangsposer ved kassene. (b43)  Det finnes ikke engangsposer ved kassene. 
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4.  ANBEFALTE VIKTIGE SEKTORSPESIFIKKE MILJØINDIKATORER 

Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

ENERGIYTELSE 

1.  Spesifikt 

energiforbruk 

kWh per m2 

per år 

Energibruk (elektrisitet, varme, andre 

brensler) per salgsarealenhet og år. 

Anvisninger: 

— Bruk av fornybar energi bør ikke trekkes 

fra. 

— Korreksjonsfaktorer kan brukes for å 

bestemme salgsareal (ut fra høyde og 

andre tekniske parametrer). «Salgsareal» 

bør fastsettes av detaljisten. 

— Det anbefales at det ikke korrigeres for 

åpningstider. Verdiene for årlig 

energiforbruk bør rapporteres. 

Per butikk (sted), distribusjons-

senter eller annet og på 

organisasjonsplan (samlet verdi) 

Per viktigste energiforbrukende 

prosess: varme, elektrisitet til 

kjøling (dersom aktuelt) og 

elektrisitet til alle andre 

bruksområder 

Energieffektivitet Salgsarealets spesifikke energifor-

bruk per m2 til oppvarming, avkjø-

ling og luftkondisjonering er lavere 

enn eller lik 0 kWh/m2 per år 

dersom spillvarmen fra kjøling kan 

integreres. Ellers skal energi-

forbruket være lavere enn eller lik 

40 kWh/m2 per år for nye 

bygninger og 55 kWh/m2 per år 

for eksisterende bygninger. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4) 

2.  Spesifikt 

(lineært) 

energiforbruk til 

kjøling 

kWh/m per år Energiforbruk til kjøling per løpemeter 

kjøledisk og år. 

Anvisninger: 

— Gjelder ikke for butikker uten 

kjøledisker og -skap, for eksempel 

detaljister som selger varer som ikke er 

næringsmidler. 

Per butikk (sted) Energieffektivitet Spesifikt (lineært) forbruk for 

sentralisert kjøling på 3000 kWh/m 

per år. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.1.6) 

3.  Belysningseffekt W/m2 Installert belysningseffekt for å oppfylle 

belysningsbehovet (grunnleggende og for 

produktpresentasjon) per salgsarealenhet og 

år. 

Per butikk (sted), distri-

busjonssenter eller annet 

Per butikkareal og per 

dagsperiode, dersom det er aktuelt 

Energieffektivitet Installert belysningseffekt på under 

12 W/m2 for supermarkeder og  

30 W/m2 for spesialbutikker. 
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Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

  Anvisninger: 

— Denne indikatoren er knyttet til 

utformings- og salgskonseptet og gjelder 

for alle størrelser og typer av detaljister. 

— Korreksjonsfaktorer kan brukes for å 

bestemme salgsareal (ut fra høyde og 

andre tekniske parametrer). «Salgsareal» 

bør fastsettes av detaljisten. 

— Lumen per m2 er en god teknisk 

indikator, men miljøprestasjonen bør 

måles i W/m2. 

— Kan variere innenfor den enkelte butikk 

(per område) og i løpet av dagen (per 

periode). 

  (se beste miljøstyringspraksis: 

3.1.7) 

4.  Energiover-

våking 

% Prosentdel av butikkene som overvåkes i 

energistyringssystemet 

Anvisninger: 

— Overvåkingen bør omfatte alle butikker 

og de mest relevante prosessene. 

— Det bør opplyses om hvorvidt ordninger 

for referansemåling er gjennomført. 

Per butikk (sted) 

Per prosess 

Energieffektivitet 100 % av butikkene og prosessene 

overvåkes. 

Ordninger for referansemåling er 

gjennomført. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.1.5, 3.1.8) 

5.  Prosentdel 

lekkasje av 

kjølemidler 

% Tap av kjølemidler i forhold til det samlede 

innholdet av kjølemidler i installasjonen. 

Anvisninger: 

— Egnet til kjøling av næringsmidler i 

større installasjoner (sentraliserte 

systemer). 

Per butikk (sted), distribusjons-

senter eller annet og på 

organisasjonsplan (samlet verdi) 

Per type kjølemiddel 

Utslipp — 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.1.6) 
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Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

  — Det anbefales å beregne verdien ut fra 

årlige innkjøp av kjølemidler. 

— Dette er ikke miljømessig relevant for 

installasjoner som bruker naturlige 

kjølemidler. 

   

6.  Prosentdel 

butikker som 

bruker naturlige 

kjølemidler 

% Prosentdel butikker som bruker naturlige 

kjølemidler i forhold til det samlede antallet 

butikker med kjøledisker og -skap. 

Anvisninger: 

— Gjelder for næringsmiddeldetaljister 

med kjøledisker og -skap. 

Organisasjonsnivå Utslipp Allmenn bruk av naturlige 

kjølemidler. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.1.6) 

MILJØPRESTASJON FOR FORSYNINGSKJEDEN 

7.  Systematisk 

gjennomføring 

av forbedrings-

programmer for 

forsyningskjeden 

for alle 

prioriterte 

produktgrupper 

(ja/nei) Denne indikatoren angir om forbedrings-

programmer for forsyningskjeden er 

systematisk gjennomført for prioriterte 

produktgrupper. 

Anvisninger: 

— Gjelder for detaljister av alle størrelser. 

— For småbedrifter viser dette til at de 

gjennomfører grønne innkjøp og 

fremmer et miljøvennlig forbruk. 

— Større detaljister som selger produkter 

under eget varemerke, kan i større grad 

integrere bærekraft i forsyningskjeden i 

forretningsstrategien sin. 

Organisasjonsnivå, per 

produktforsyningskjede 

Forbedringer av miljøpresta-

sjonen for forsyningskjeden 

omfatter: 

Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

Vann 

Avfall 

Biologisk mangfold 

Utslipp 

Systematisk gjennomføring av 

forbedringsprogrammer for 

forsyningskjeden for alle prioriterte 

produktgrupper. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.2.1) 
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Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

8.  Gjennomføring 

av systematisk 

vurdering 

(uavhengig eller 

gjennom 

konsortier) av 

forsyningskjeder 

for kjerne-

produkter 

(ja/nei) Denne indikatoren viser til vurdering av 

forsyningskjedens miljøvirkninger og 

identifisering av effektive forbedrings-

ordninger for produktforsyningskjeden. 

Anvisninger: 

— Om de finnes tilgjengelig, kan det 

innrapporteres data for miljøbelastninger 

gjennom hele livssyklusen (CO2-

ekvivalenter, kg SOx-ekvivalenter, kg 

VOC-ekvivalenter, kg 1,4-DCB-

ekvivalenter, kg Sb-ekvivalenter, m3 

vann, kg PO4-ekvivalenter), belastninger 

på det biologiske mangfoldet, 

stedsspesifikk vannbelastning, uttrykt 

per produktmasse, eventuelt per 

funksjonelle enhet dersom dette er mer 

nøyaktig, for produktene som vurderes. 

— Produkter med høye salgstall skal anses 

som kjerneprodukter og prioriteres ved 

vurderingen. 

Organisasjonsnivå, per 

produktforsyningskjede 

Forbedringer av miljøpresta-

sjonen for forsyningskjeden 

omfatter: 

Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

Vann 

Avfall 

Biologisk mangfold 

Utslipp 

Gjennomføring av systematisk 

vurdering (uavhengig eller gjen-

nom konsortier) av forsynings-

kjeder for kjerneprodukter. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.2.2) 

9.  Produktforbed-

ringsgrad 

Prosentdel 

salg av 

produkter som 

er sertifisert 

med hensyn til 

miljøpresta-

sjonsnivå 

Følgende verdier bør tas i betraktning. 

Prosentdel salg av 

— produkter med miljøsertifisering fra 

tredjepart, 

— egne varemerker som oppfyller 

miljøkrav fastsatt av detaljisten, 

— næringsmiddelprodukter som er 

sertifisert som økologiske, 

— bomull som er sertifisert som økologisk, 

— miljømerkede produkter som ikke er 

næringsmidler. 

Organisasjonsnivå, per 

produktgruppe 

Miljøstandardene gjelder: 

Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

Vann 

Avfall 

Biologisk mangfold 

Utslipp 

100 % sertifisering innenfor en gitt 

produktgruppe i henhold til 

miljøstandarder fra tredjepart. 

100 % av salget av egne 

varemerker i en produktgruppe 

oppfyller miljøstandarder fastsatt 

av detaljisten. 

10 % av salget innenfor 

næringsmiddelproduktgrupper er 

sertifisert som økologisk 

50 % av salget av bomull er 

sertifisert som økologisk 
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Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

     10 % av salget innenfor 

produktgrupper som ikke er 

næringsmidler, er sertifisert i 

henhold til offisiell miljømerking 

(ISO type-I). 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 

3.2.7) 

MILJØPRESTASJON INNENFOR TRANSPORT OG LOGISTIKK 

10.  Spesifikt 

energiforbruk for 

transport 

MJ/tkm Direkte drivstofforbruk per tonn-km 

transportert, for samlet transport og per 

transportmåte for å kunne sammenligne de 

ulike transportmåtene. 

Anvisninger: 

— På grunnlag av drivstoffets energi-

innhold. 

— For elektrisk kraft, på grunnlag av 

primærenergi til elektrisitetsproduksjon 

(f.eks. multiplisere med 2,7). 

Organisasjonsnivå 

Per transportmåte og hovedrute 

Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

— 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 

3.3.6, 3.3.7) 

11.  Spesifikke 

utslipp av 

klimagasser fra 

transport (per 

produktmengde 

og avstand) 

kg CO2-

ekvivalenter 

per tonn-km 

Gir en indikasjon på transportvirksomhetens 

miljøeffektivitet. 

Anvisninger: 

— For fossile brensler, på grunnlag av 

direkte forbrenning pluss indirekte 

utslipp fra utvinning og bearbeiding. 

— For elektrisitet, på grunnlag av nasjonale 

gjennomsnittlige spesifikke klimagas-

sutslipp fra elektrisitetsproduksjon. 

— For biodrivstoff, på grunnlag av en 

livssyklusvurdering av klimagassut-

slippene for den relevante brenselkilden. 

Organisasjonsnivå 

Per transportmåte og hovedrute 

Per drivstofftype 

Materialeffektivitet 

Utslipp 

— 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 

3.3.6, 3.3.7) 
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Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

12.  Spesifikke 

utslipp av 

klimagasser fra 

transport (per 

produktmengde) 

kg CO2-

ekvivalenter 

per m3 eller 

pall levert 

kg CO2-

ekvivalenter 

per tonn 

produkt levert 

Gir en indikasjon på transportvirksomhetens 

endelige miljøvirkning. 

Denne indikatoren gjenspeiler den 

strekningen som produktene transporteres. 

Tallet er lavest dersom produktene er 

innkjøpt lokalt/regionalt. 

Anvisninger: 

— For fossile brensler, på grunnlag av 

direkte forbrenning pluss indirekte 

utslipp fra utvinning og bearbeiding. 

— For elektrisitet, på grunnlag av nasjonale 

gjennomsnittlige spesifikke klimagass-

utslipp fra elektrisitetsproduksjon. 

— For biodrivstoff, på grunnlag av en 

livssyklusvurdering av 

klimagassutslippene for den relevante 

brenselkilden. 

Organisasjonsnivå 

Per transportmåte og hovedrute 

Per produktgruppe 

Materialeffektivitet 

Utslipp 

— 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 

3.3.6, 3.3.7) 

13.  Prosentdel trans-

port på 

vannveier/ 

jernbane mellom 

førstelinjeleveran

dører og detaljis-

tenes distribu-

sjonssentre 

% Denne indikatoren viser andelen av mer 

effektive transportmåter i forhold til 

detaljistens samlede transportvirksomhet. 

Anvisninger: 

— Prosentdel transport etter transportmåte 

kan beregnes på grunnlag av tonn-km 

eller salgsverdi. 

— Detaljister bør skille mellom transport 

over land (vei, jernbane, innlands 

vannveier) og oversjøisk transport (sjø, 

luft). 

— Denne indikatoren gjelder for produkter 

som har lang transportvei. 

Organisasjonsnivå 

Per hovedrute eller i det minste 

med et skille mellom transport 

over land og oversjøisk transport. 

Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

Over 50 % av landtransporten 

mellom førstelinjeleverandører og 

detaljistenes distribusjonssentre, 

(tonn-km eller salgsverdi), er via 

innlands vannveier/jernbane (der 

infrastrukturen tillater det). 

Over 99 % av oversjøisk transport, 

etter salgsverdi, skjer med skip. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.3.4) 
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Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

14.  Systematisk 

optimering av 

ruteplanlegging 

(ja/nei) Denne indikatoren viser om detaljisten har 

gjennomført en systematisk optimering av 

sine distribusjonsnett ved innføring av 

strategiske knutepunkter, felles plattformer 

og direkteruter. 

Dette omfatter returlast av avfall eller 

leverandørleveranser når kjøretøyene kjører 

tilbake etter levering til butikken, bruk av 

telematikk og utvidede muligheter for 

levering. 

Organisasjonsnivå Energieffektivitet 

Materialeffektivitet 

Systematisk optimering av 

ruteplanlegging. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.3.5, 3.3.6) 

15.  Prosentdel av 

kjøretøyene som 

oppfyller EURO 

V-standardene 

% Anvisninger: 

— Gjelder for større detaljister med interne 

transport- og logistikktjenester, tredje-

partsleverandører av transporttjenester. 

— Dersom det er mulig, bør også 

kjøretøyets drivstofføkonomi (l/100 km) 

overvåkes. 

Organisasjonsnivå Utslipp 100 % av lastebilene oppfyller 

EURO V-standardene. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.3.7) 

AVFALLSHÅNDTERING 

16.  Avfallsproduk-

sjon 

kg/år 

tonn/år 

kg/m2/år 

Vekt av produsert avfall per år. 

Anvisninger: 

— Kan uttrykkes per salgsarealenhet. 

— Bør overvåkes separat for hver type 

avfall. 

Organisasjonsnivå 

Per type avfall: f.eks. 

næringsmiddelavfall, plast, papir 

og papp, tre, metall, farlige 

materialer osv. 

Per bestemmelse: gjenbruk, 

ekstern gjenvinning, 

fermentering, donasjon osv. 

Avfall — 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.4.1, 3.4.2) 
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Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

17.  Prosentdel 

næringsmiddel-

avfall som 

sendes til deponi 

eller forbrenn-

ingsanlegg. 

% Prosentdel næringsmiddelavfall som ikke 

sendes til gjenvinningsvirksomhet, som 

fermentering, i forhold til den samlede 

mengden produsert næringsmiddelavfall. 

Organisasjonsnivå Avfall 0 % næringsmiddelavfall som 

sendes til deponi eller for-

brenningsanlegg. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.4.1) 

18.  Gjenvinnings-

grad for 

sekundærem-

ballasje 

% Vekten av det gjenvunnede materialet 

dividert med den samlede mengden avfall. 

Anvisninger: 

— Noen detaljister tar med mengden 

gjenbrukte materialer. Ved rapportering 

av denne indikatoren skal det tydelig 

framgå om dette gjøres. 

Organisasjonsnivå Materialeffektivitet 

Avfall 

Et system for avfallshåndtering 

finnes i butikken, og målet er å 

gjenvinne eller gjenbruke 100 % 

av det sekundære emballasjema-

terialet. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.4.2) 

19.  Returgrad for 

emballasje og 

brukte produkter 

% Forbrukernes returgrad av produkt-

emballasje, f.eks. plastflasker, og brukte 

produkter, f.eks. batterier og elektronisk 

utstyr, i forhold til det samlede salget av 

slike produkter. 

Anvisninger: 

— For returordninger for PET- og PE-

flasker skal returgraden måles per solgte 

returflaske. 

Per type returemballasje/-produkt Materialeffektivitet 

Avfall 

Forbrukerne returnerer 80 % uten 

panteordning. 

Forbrukerne returnerer 95 % med 

panteordning. 

(se beste miljøstyringspraksis: 

3.4.3) 

MATERIALFORBRUK UNNTATT KJØLEMIDLER 

20.  Sertifisert eller 

gjenvunnet papir 

til kommersielle 

publikasjoner 

% Prosentdel sertifisert papir (f.eks. FSC) eller 

gjenvunnet papir som brukes til kom-

mersielle publikasjoner 

— Materialeffektivitet 

Avfall 

100 % sertifisert eller gjenvunnet 

papir. 

(se beste miljøstyringspraksis: 3.5) 
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Indikator Vanlige enheter Kort beskrivelse Anbefalt minstenivå for overvåking 

Tilhørende kjerneindikator i henhold 

til vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 (del C.2) 

Standardverdi for referansemåling av 

beste kvalitet og tilhørende beste 

miljøstyringspraksis 

VANNFORVALTNING 

21.  Butikker med 

oppsamling av 

regnvann 

% Prosent av butikker som har en ordning for 

oppsamling og/eller infiltrasjon av regnvann  

— Vann Oppsamling av regnvann og/eller 

infiltrasjon på stedet er integrert i 

ordningen for vannforvaltning. 

(se beste miljøstyringspraksis: 3.6) 

FORBRUKERATFERD 

22.  Antall poser antall Antall plastposer som gis eller selges ved 

kassene. 

Anvisninger: 

— Antallet gratis engangsplastposer bør 

kontrolleres, men det samme gjelder 

solgte plastposer og poser som gis bort 

for reklameformål, samt gjenbrukbare 

plastposer som selges. 

— Kan rapporteres per kunde, per 1 000 

kunder eller per omsetningsenhet. 

Gratis engangsplastposer, gratis 

biologisk nedbrytbare 

engangsplastposer, solgte 

engangsplastposer, solgte 

gjenbruksposer. 

Materialeffektivitet 

Avfall 

Ingen engangsposer tilgjengelig 

ved kassene. 

(se beste miljøstyringspraksis: 3.7) 

 



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/1115 

 

KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2015/877 

av 4. juni 2015 

om endring av vedtak 2009/568/EF og avgjerd 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU og 2012/481/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(2015) 3641](*) 

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 2009/568/EF(2) sluttar å gjelde 30. juni 2015. 

2)  Kommisjonsavgjerd 2011/333/EU(3) sluttar å gjelde 7. juni 2015. 

3)  Kommisjonsavgjerd 2011/381/EU(4) sluttar å gjelde 24. juni 2015. 

4)  Kommisjonsavgjerd 2012/448/EU(5) sluttar å gjelde 12. juli 2015. 

5)  Kommisjonsavgjerd 2012/481/EU(6) sluttar å gjelde 16. august 2015. 

6)  Det er gjort ei vurdering som stadfestar relevansen og nytten av dei noverande miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til 

vurdering og kontroll som er fastsette i vedtak 2009/568/EF og avgjerd 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU og 

2012/481/EU. Ettersom revisjonen av dei noverande miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som 

er fastsette i desse rettsaktene, vil verte sett i gang i 2015, bør det tidsrommet som miljøkriteria og dei tilhøyrande krava 

til vurdering og kontroll skal gjelde for, lengjast til 31. desember 2018. 

7)  Vedtak 2009/568/EF og avgjerd 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU og 2012/481/EU bør difor endrast. 

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 — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 142 av 6.6.2015, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 283/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 75. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/568/EF av 9. juli 2009 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mykpapir (TEU 

L 197 av 29.7.2009, s. 87). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2011/333/EU av 7. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til kopieringspapir 

og grafisk papir (TEU L 149 av 8.6.2011, s. 12). 

(4) Kommisjonsbeslutning 2011/381/EU av 24. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til smøremidler 

(TEU L 169 av 29.6.2011, s. 28). 

(5) Kommisjonsbeslutning 2012/448/EU av 12. juli 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til avispapir (TEU 

L 202 av 28.7.2012, s. 26). 

(6) Kommisjonsbeslutning 2012/481/EU av 16. august 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til papir med 

trykk (TEU L 223 av 21.8.2012, s. 55). 

2021/EØS/17/81 



Nr. 17/1116 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedtak 2009/568/EF skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteriene for produktgruppen «mykpapir» og de tilhørende krav til vurdering og kontroll skal gjelde til  

31. desember 2018.» 

Artikkel 2 

I avgjerd 2011/333/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «kopieringspapir og grafisk papir» og de tilhørende krav til vurdering og kontroll skal 

gjelde til 31. desember 2018.» 

Artikkel 3 

I avgjerd 2011/381/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «smøremidler» og de tilhørende krav til vurdering og kontroll skal gjelde til  

31. desember 2018.» 

Artikkel 4 

I avgjerd 2012/448/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «avispapir» og de tilhørende krav til vurdering og kontroll skal gjelde til  

31. desember 2018.» 

Artikkel 5 

I avgjerd 2012/481/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «papir med trykk» og de tilhørende krav til vurdering og kontroll skal gjelde til 31. 

desember 2018.» 

Artikkel 6 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 4. juni 2015. 

For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2015/886 

av 8. juni 2015 

om endring av avgjerd 2014/312/EU om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-

miljømerket til måling og lakk til innandørs og utandørs bruk 

[meld under nummeret K(2015) 3782](*) 

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 kommisjonsavgjerd 2014/312/EU(2) er det fastsett ein overgangsperiode for produsentar av produkt som har fått tildelt 

EU-miljømerket til måling og lakk til innandørs og utandørs bruk, slik at dei får nok tid til å kunne tilpasse produkta 

sine til å verte i samsvar med dei reviderte kriteria og krava. Medlemsstatane har likevel gjeve Kommisjonen melding 

om at dei ikkje er i stand til å kontrollere dei miljømerkte produkta innan dei tolv månadene som er sette av, på grunn av 

det høge talet på produkt og dei ytterlegare krava. Tidsrommet bør lengjast for å sikre ein smidig overgang. 

2)  Teknisk sakkunnige har gjeve Kommisjonen og visse medlemsstatar melding om at den noverande ordlyden i artikkel 2 

nr. 14 er uklar. Definisjonen kan føre til feiltolking når det gjeld tilvisinga til «polare system». Uttrykket «polart 

system», som viser til analysemetodane og ikkje til målingssystema, må gjerast tydelegare. Vidare vart det tilrådd å 

spesifisere damptrykket som ein ytterlegare teknisk parameter i definisjonen. Av omsyn til konsekvens og klarleik bør 

alle endringar av ordlyden i artikkel 2 nr. 14 òg speglast att i ordlyden i artikkel 2 nr. 13 om flyktige organiske 

sambindingar. 

3)  På grunnlag av drøftingar i november 2014 under møta i Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og forumet 

for dei rette organa bør det presiserast at kriterium 3 a) og den tilhøyrande tilvisinga i tabell 2 skal gjelde for 

halvgjennomsiktig grunning, men ikkje for heftgrunning eller andre gjennomsiktige målingar. 

4)  Av omsyn til konsekvens i kriterium 3 («Brukseffektivitet») tabell 2 femte kolonne («Tjukk dekorativ måling til 

innandørs og utandørs bruk (l)») første linje (som viser til kriterium 3 a) om spreieevne), bør måleininga «1 m2/l» bytast 

ut med «1 m2/kg». 

5)  Kriterium 5 a) (i) i avgjerd 2014/312/EU inneheld ei liste over stoffgrupper som uttrykkjeleg skal vurderast og 

kontrollerast etter kriterium 5 a). Det har like fullt vist seg at denne lista over stoff ikkje er fullstendig, og at det må 

leggjast til endå ei stoffgruppe: «8. Stoff i bindemiddel og polymerdispersjonar, 8a. Bindemiddel og tverrbindings-

middel, 8b. Reaksjonsprodukt og reststoff». Av omsyn til klarleiken bør lista over stoffgrupper flyttast til teksta om 

vurdering og kontroll av kriteriet, ettersom den nemnde lista vert nytta til vurdering og kontroll. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 144 av 10.6.2015, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 283/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 75. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsavgjerd 2014/312/EU av 28. mai 2014 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til måling og lakk til 

innandørs og utandørs bruk (TEU L 164 av 13.6.2014, s. 45). 
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6)  I tillegget til avgjerd 2014/312/EU nr. 7 a) er det fastsett konsentrasjonsgrenser for førekomst av formaldehyd i 

sluttproduktet, men konsentrasjonsgrensene er feilplasserte i tabellen. Det bør gå tydeleg fram av tabellen at 

konsentrasjonsgrensene for alle produkt er 0,0010 %, med mindre det gjeld unntak. 

7)  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. 

8)  Avgjerd 2014/312/EU bør difor endrast. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I avgjerd 2014/312/EU vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I artikkel 2 skal nr. 13 lyde: 

«13) «flyktige organiske sambindingar» (VOC) alle organiske sambindingar som har eit startkokepunkt som er lågare enn 

eller lik 250 °C, målt ved eit standardtrykk på 101,3 kPa slik det er definert i direktiv 2004/42/EF, og som i ei 

kapillærkolonne eluerer opp til og med n-tetradekan (C14H30),». 

2)  I artikkel 2 skal nr. 14 lyde: 

«14) «delvis flyktige organiske sambindingar» (SVOC) alle organiske sambindingar som har eit kokepunkt som er høgare 

enn 250 °C og lågare enn 370 °C, målt ved eit standardtrykk på 101,3 kPa, og som i ei kapillærkolonne eluerer i 

retensjonsområdet etter n-tetradekan (C14H30) og opp til og med n-dokosan (C22H46),». 

3)  I artikkel 7 skal nr. 2 lyde: 

«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 21 månader frå datoen då denne avgjerda vert teken.». 

4)  Vedlegget vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 8. juni 2015. 

For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til avgjerd 2014/312/EU vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I kriterium 3 («Brukseffektivitet») tabell 2 skal ordlyden i kriterium 3 a) lyde: «3 a) Spreieevne (berre for kvit og lys 

måling, medrekna dei kvite målingsbasane som vert nytta i brekkfargesystem) — ISO 6504/1. Gjeld ikkje for lakk, lasur, 

gjennomsiktig heftgrunning eller andre gjennomsiktige målingar.» 

2)  I kriterium 3 («Brukseffektivitet») tabell 2, åttande og niande kolonne om «Grunning (g)» og «Mellomstrøksmåling og 

grunning (h)», vert teksta «6 m2/l (utan opasitet)» bytt ut med følgjande tekst i begge kolonnane: «6 m2/l (utan opasitet eller 

med særskilde eigenskapar)». 

3)  I kriterium 3 a) skal femte leddet lyde: 

 «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 av produktet.» 

4)  I kriterium 4 vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I fjerde leddet vert setninga «Markørane i tabell 4 skal nyttast som grunnlag for å avgrense gasskromatografiresultata 

for SVOC.» bytt ut med «Prøvinga skal utførast ved bruk av analysemetodane i brukarhandboka for kriteria.» 

b)  Tabell 4 går ut. 

c)  I avsnittet om vurdering og kontroll skal andre setninga i andre leddet lyde: 

 «Prøvinga skal utførast med tilvising til dei endringane av ISO11890-2 som er oppførte i brukarhandboka for kriteria.» 

5)  I kriterium 5 a) skal punkt (i) lyde: 

 «For denne produktgruppa er det gjeve unntak for visse stoffgrupper som kan vere til stades i sluttproduktet. For kvar 

aktuelle stoffgruppe er det opplyst om kva slags fareklassifisering det er gjeve unntak for, om tilhøyrande vilkår for unntaka 

og om konsentrasjonsgrensene som skal nyttast. Unntaka er oppførte i tillegget.» 

6)  I kriterium 5 a) ii) andre leddet skal andre strekpunktet lyde: 

«—  Delemne i samansetnaden til måling og lakk som kjem inn under følgjande stoffgrupper: 

1)  Konserveringsmiddel som er tilsette i fargestoff, bindemiddel og sluttproduktet 

a)  Konserveringsmiddel til bruk i emballasje 

b)  Konserveringsmiddel i fargebrekkingsmaskiner 

c)  Konserveringsmiddel til tørrfilm 

d)  Stabilisatorar i 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 
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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 

8)  Stoff i bindemiddel og polymerdispersjonar 

a)  Bindemiddel og tverrbindingsmiddel 

b)  Reaksjonsprodukt og reststoff 

 og som finst i konsentrasjonar på over 0,010 %.». 

7)  I tillegget skal posten for formaldehyd lyde: 

«7. Reststoff som kan vere til stades i sluttproduktet 

a)  Formaldehyd 

Bruk: 
Alle produkt. 

Fritt formaldehyd skal ikkje medvite 
tilsetjast sluttproduktet. Sluttproduktet 
skal prøvast for å fastsetje innhaldet av 
fritt formaldehyd. Prøvetakingskrava i 
samband med prøvinga skal spegle att 
produktserien. 

Følgjande grenseverdi for samla innhald 
skal nyttast: 

Det er gjeve unntak frå kravet i første 
leddet når det gjeld følgjande: 

i)  Dersom det må nyttast 
konserveringsmiddel som gjev frå seg 
formaldehyd, i ein særskild type 
måling eller lakk som vert lagra i 
emballasje, og dersom dette 
konserveringsmiddelet vert nytta i 
staden for konserveringsmiddel med 
isotiazolinon. 

 Kontroll: 

Innhaldet av fritt formaldehyd skal fastsetjast for 
den kvite basen eller den 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 konsentrasjon i emballasjen etter 
Merckoquant-metoden. Dersom denne metoden 
ikkje gjev eit eintydig resultat, skal høgtrykks-
væskekromatografi (HPLC) nyttast for å 
stadfeste konsentrasjonen i emballasjen. 

0,0010 % 

0,010 % 
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 ii)  Dersom polymerdispersjonar 
(bindemiddel), gjennom restmengder 
av formaldehyd, gjev frå seg 
formaldehyd i staden for at 
konserveringsmidla i emballasjen gjer 
det. 

I både punkt i) og ii) skal det samla 
innhaldet ikkje overstige følgjande 
grenseverdi: 

 Grenseverdien 0,010 %: 

1)  All måling: Fastsetjing av konsentrasjon av 
formaldenyd i emballasjen ved analyse med 
VdL–RL 03-metoden eller høgtrykks-
væskekromatografi (HPLC). 

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 at første strøk er 
påført, og dei må vere mindre enn 0,05 ppm 
24 timar etter at første strøk er påført.» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1844 

av 13. juli 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 389/2013 med hensyn til den tekniske gjennomføringen 

av Kyoto-protokollen etter 2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og 

rapportering av klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for 

klimaendring, og om oppheving av vedtak 280/2004/EF(1), særlig artikkel 10 nr. 5 og 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På partskonferansen for FNs rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC), som tjener som møte for partene i Kyoto-

protokollen, ble Doha-endringen om fastsettelse av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode, som starter  

1. januar 2013 og slutter 31. desember 2020 («Doha-endringen»), vedtatt. Unionen godkjente Doha-endringen ved 

rådsbeslutning (EU) 2015/1339(2) (heretter kalt «ratifikasjonsbeslutningen»). 

2) Den nødvendige tekniske gjennomføringen av Doha-endringen til Kyoto-protokollen bør foretas i unionsregisteret og i 

de nasjonale Kyoto-protokollregistrene. Det er også nødvendig å sikre samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF(3) og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 406/2009/EF(4) og en ensartet gjennomføring av internasjonalt 

fastsatte regler om registrering for å sikre størst mulig åpenhet og for å sikre at Unionen og medlemsstatene registrerer 

tildelte utslippsenheter (AAU), opptaksenheter (RMU), utslippsreduksjonsenheter (ERU), godkjente utslippsreduksjoner 

(CER), midlertidige godkjente utslippsreduksjoner (tCER) og langsiktige godkjente utslippsreduksjoner (lCER) på en 

nøyaktig måte, og at man i størst mulig grad unngår administrative byrder og kostnader, herunder i forbindelse med 

avgiften på inntektene samt utvikling og vedlikehold av IT-utstyr. 

3) Når Doha-endringen trer i kraft, skal Unionen og medlemsstatene i sine Kyoto-protokollregistre utstede tildelte 

utslippsenheter (AAU-er) tilsvarende deres tildelte utslippsmengde fastsatt i samsvar med ratifikasjonsbeslutningen, og 

legge til eventuelle mengder som følger av anvendelsen av artikkel 3 nr. 7b i Kyoto-protokollen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 268 av 15.10.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 284/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 77. 

(1) EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13. 

(2) Rådsbeslutning (EU) 2015/1339 av 13. juli 2015 om godkjenning på Den europeiske unions vegne av Doha-endringen til Kyoto-

protokollen til De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring og om felles oppfyllelse av forpliktelsene som følger av denne 

(EUT L 207 av 4.8.2015, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32). 

(4) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 406/2009/EF av 23. april 2009 om medlemsstatenes innsats for å redusere sine klimagassutslipp med 

henblikk på å oppfylle Fellesskapets forpliktelser til å reduserer klimagassutslippene fram til 2020 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 136). 

2021/EØS/17/83 
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4) Etter en eventuell oppjustering av en medlemsstats årlige utslippstildeling i henhold til artikkel 10 i vedtak nr. 

406/2009/EF eller artikkel 27 i forordning (EU) nr. 525/2013, kan medlemsstaten bli nødt til å kjøpe ytterligere AAU-er 

ved utgangen av andre forpliktelsesperiode dersom den har brukt nevnte ekstra årlige utslippstildeling til å dekke sine 

utslipp i henhold til vedtak nr. 406/2009/EF, eller har overført den til en annen medlemsstat. En berørt medlemsstat kan 

også bruke sin reserve av overskudd fra forrige periode (PPSR) omhandlet i artikkel 3 nr. 13b i forordning (EU)  

nr. 525/2013 dersom utslippene er høyere enn den tildelte utslippsmengden. Ethvert kjøp av AAU-er som følger av 

dette, omfattes av avgiften på inntektene av den første internasjonale overføringen av AAU-er omhandlet i artikkel 10 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 525/2013. Når det er hensiktsmessig, kan slike tilfeller anses som uoverensstemmelser i 

registreringen når det gjelder å bringe gjennomføringen av Unionens regelverk i samsvar med reglene vedtatt innenfor 

rammen av Kyoto-protokollen i henhold til artikkel 10 nr. 7 i forordning (EU) nr. 525/2013. 

5) Det bør innføres en klareringsprosess ved utgangen av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode for å muliggjøre 

oppgjør i AAU-er av eventuelle nettooverføringer av årlige utslippstildelinger i samsvar med vedtak nr. 406/2009/EF. 

6) I samsvar med artikkel 11a i direktiv 2003/87/EF kan driftsansvarlige ved faste anlegg og luftfartøyoperatører veksle inn 

CER-er og ERU-er i bytte mot kvoter. Innbyttede CER-er og ERU-er som er gyldige i Kyoto-protokollens første 

forpliktelsesperiode, utgjør potensielle utslipp innenfor rammen av ordningen for handel med utslippskvoter i Den 

europeiske union (EU ETS) i andre forpliktelsesperiode. Ettersom det i Doha-endringen fastsettes grenser for framføring 

av CER-er og ERU-er fra Kyoto-protokollens første til andre forpliktelsesperiode, bør medlemsstatene overføre til 

Unionen et tilsvarende antall AAU-er som er gyldige i første forpliktelsesperiode, for å dekke disse potensielle 

utslippene, og Unionen bør overføre til medlemsstatene de tilsvarende CER-er og ERU-er som er gyldige i Kyoto-

protokollens første forpliktelsesperiode, og som er mottatt fra driftsansvarlige ved faste anlegg og luftfartøyoperatører i 

bytte mot kvoter. 

7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013(1) bør derfor endres. 

8) Denne forordning bør tre i kraft snarest mulig ettersom det er nødvendig å foreta midlertidige overføringer før utgangen 

av tilleggsperioden fastsatt for å oppfylle forpliktelsene i Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode omhandlet i 

artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 525/2013. 

9) Denne forordning bør få anvendelse fra det tidspunkt Doha-endringen til Kyoto-protokollen trer i kraft, unntatt dersom 

det gjelder midlertidige overføringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 389/2013 gjøres følgende endringer: 

1)  Ny artikkel 73a skal lyde: 

«Artikkel 73a 

Overføring av CER-er og ERU-er som er byttet inn innenfor rammen av EU ETS 

1.  Den sentrale forvalter skal underrette hver nasjonale forvalter om antall CER-er og ERU-er som var gyldige i første 

forpliktelsesperiode, og som i henhold til artikkel 60 er overført fra driftsansvarliges kontoer og luftfartøysoperatørkontoer 

som forvaltes av den aktuelle medlemsstat. Den sentrale forvalter skal til nevnte antall legge til en del av det antall CER-er 

og ERU-er som er gyldige i første forpliktelsesperiode, og som i henhold til artikkel 60 er overført fra driftansvarliges 

kontoer og luftfartøysoperatørkontoer som forvaltes av medlemsstater uten KP-register i første forpliktelsesperiode, i 

forhold til medlemsstatenes tallfestede grenser for framføring av CER-er og ERU-er fra første til andre forpliktelsesperiode. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013 av 2. mai 2013 om opprettelse av et unionsregister i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

forordning (EU) nr. 920/2010 og (EU) nr. 1193/2011 (EUT L 122 av 3.5.2013, s. 1). 
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2.  Før utgangen av tilleggsperioden fastsatt for å oppfylle forpliktelsene i Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode 

omhandlet i artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr. 525/2013, skal den sentrale forvalter til hvert nasjonale KP-register 

overføre et antall CER-er og ERU-er som er gyldige i første forpliktelsesperiode, fra EU-kontoene for internasjonale 

utslippsenheter tilsvarende det totale antall fastsatt i henhold til nr. 1 i denne artikkel. 

3.  Den sentrale forvalter skal sikre at EUTL hindrer alle transaksjoner av enheter overført i henhold til nr. 1, med unntak 

av: 

a)  annullering av enheter i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 525/2013, 

b)  tilbaketrekking av enheter i samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) nr. 525/2013, 

c)  framføring av enheter fra første til andre forpliktelsesperiode i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 

525/2013, 

d)  overføring av enheter innenfor ett KP-register. 

4.  Umiddelbart etter overføringen utført i henhold til nr. 2 skal hver nasjonale forvalter overføre et antall AAU-er til en 

relevant partskonto i unionsregisteret tilsvarende det antall utslippsenheter som er tilbakeført til nevnte medlemsstat i henhold 

til nr. 2.» 

2)  Ny artikkel 73b til 73g skal lyde: 

«Artikkel 73b 

Utstedelse og deponering av AAU-er 

1.  Før tilbaketrekkingstransaksjonen i samsvar med artikkel 11 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 525/2013(*) skal den sentrale forvalter: 

a)  utstede et antall AAU-er tilsvarende Unionens tildelte utslippsmengde fastsatt i samsvar med rådsbeslutning (EU) 

2015/1339(**) til EUs AAU-konto i unionsregisteret, 

b)  umiddelbart overføre et antall AAU-er tilsvarende antall generelle kvoter utstedt i henhold til kommisjonsbeslutning 

2010/634/EU(***) fra EUs AAU-konto til ETS-kontoen for depositum av AAU-er i unionsregisteret. 

2.  Senest tre måneder etter avslutning av ESD-overholdelseskontoen for 2020 i henhold til artikkel 31 skal hver nasjonale 

forvalter: 

a)  utstede et antall AAU-er tilsvarende medlemsstatens tildelte utslippsmengde fastsatt i henhold til ratifikasjons-

beslutningen til en partskonto i KP-registeret, 

b)  umiddelbart overføre et antall AAU-er tilsvarende det samlede antall AEA-er som svarer til den berørte medlemsstats 

årlige utslippstildeling for alle år i henhold til artikkel 3 nr. 2 i vedtak nr. 406/2009/EF, som fastsatt før eventuelle 

endringer i henhold til artikkel 27 nr. 2 i forordning (EU) nr. 525/2013, fra partskontoen til ESD-kontoen for depositum 

av AAU-er i KP-registeret. 

3.  Før klareringsprosessene omhandlet i artikkel 73f avsluttes, skal den sentrale forvalter sikre at EUTL hindrer alle 

transaksjoner av AAU-er fra ETS-kontoen for depositum av AAU-er eller fra ESD-kontoen for depositum av AAU-er, med 

unntak av: 

a)  annullering eller overføring av et antall AAU-er som er mindre enn eller likt antall AEA-er overført til ESD-kontoen 

for sletting i henhold til artikkel 88 nr. 2, 

b)  tilbaketrekking av et antall AAU-er i samsvar med artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) nr. 525/2013 tilsvarende antall 

AEA-er overført til ESD-kontoen for sletting i henhold til artikkel 31 nr. 4 i denne forordning som svarer til mengden 

klimagassutslipp innført på ESD-overholdelseskontoen i henhold til artikkel 77 i denne forordning, 
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c)  annullering eller overføring av et antall AAU-er som er mindre enn eller likt antall AEA-er overført til ESD-kontoen 

for sletting i henhold til artikkel 31 nr. 4, som overskrider mengden klimagassutslipp innført på ESD-

overholdelseskontoen i henhold til artikkel 77, 

d)  overføringer som er nødvendige i forbindelse med klareringsprosessene omhandlet i artikkel 73f, 

e)  konvertering av AAU-er til ERU-er, forutsatt at et antall AEA-er tilsvarende antall AAU-er som skal konverteres, pluss 

antall ERU-er som er nødvendig for å oppfylle kravet om avgiften på inntektene omhandlet i artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 525/2013, er blitt overført til ESD-kontoen for sletting i henhold til artikkel 31 nr. 4 i denne 

forordning. 

Artikkel 73c 

Overføring og bruk av enheter 

1.  Den sentrale forvalter skal sikre at EUTL hindrer transaksjoner som omfatter CER-er, ERU-er, tCER-er og lCER-er som 

er blitt brukt i samsvar med artikkel 81, med unntak av: 

a)  overføring av enheter fra ESD-overholdelseskontoen i unionsregisteret til den berørte medlemsstats KP-register i 

henhold til artikkel 31 nr. 3, 

b)  tilbaketrekking av enheter i henhold til artikkel 11 i forordning (EU) nr. 525/2013, 

c)  framføring av enheter fra første til andre forpliktelsesperiode i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 525/2013. 

2.  Når enheter er framført fra første til andre forpliktelsesperiode i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 525/2013, skal den sentrale forvalter sikre at EUTL hindrer bruk av CER-er, ERU-er, tCER-er eller lCER-er i henhold til 

artikkel 81 i denne forordning, med mindre nevnte enheter er gyldige i Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode. 

Artikkel 73d 

Annullering av enheter 

1.  Når enheter er framført fra første til andre forpliktelsesperiode i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 525/2013, skal den sentrale forvalter annullere alle CER-er og ERU-er som gjenstår på reservekontoen for innlevering for 

luftfarten. 

2.  Når enheter er framført fra første til andre forpliktelsesperiode i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 525/2013, skal den sentrale forvalter anmode nasjonale forvaltere om å annullere CER-er og ERU-er som er gyldige i 

Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode, og som står på ETS-kontoer de forvalter i unionsregisteret, eller annullere dem. 

Artikkel 73e 

Tilbaketrekking av enheter 

Dersom utslippene som omfattes av direktiv 2003/87/EF, overstiger Unionens tildelte utslippsmengde fastsatt i henhold til 

ratifikasjonsbeslutningen, skal den sentrale forvalter trekke tilbake AAU-er fra EUs PPSR-konto. 

Artikkel 73f 

Framføring i unionsregisteret 

Den sentrale forvalter skal framføre alle AAU-er fra den sentrale ETS-klareringskontoen og AAU-ene overført i henhold til 

artikkel 73a nr. 4 i denne forordning til EUs PPSR-konto opprettet i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 525/2013. 
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Artikkel 73g 

Klareringsprosess 

1.  Senest seks måneder etter avslutning av ESD-overholdelseskontoen for 2020 i samsvar med artikkel 31 skal den 

sentrale forvalter beregne en klareringsverdi for hver medlemsstat ved å trekke nettooverføringer av AEA-er fra nettokjøp 

av AEA-er mellom medlemsstatene i perioden 2013–2020. 

2.  Dersom en medlemsstat har en negativ klareringsverdi i henhold til nr. 1, skal den berørte nasjonale forvalter overføre 

et antall AAU-er tilsvarende klareringsverdien fra sin ESD-konto for depositum av AAU-er til den sentrale ESD-

klareringskontoen. 

3.  Dersom en medlemsstat har en positiv klareringsverdi i henhold til nr. 1, og etter at alle overføringer i henhold til nr. 2 

er fullført, skal den sentrale forvalter overføre et antall AAU-er tilsvarende klareringsverdien til en partskonto i den berørte 

medlemsstat. 

4.  Før overføringen omhandlet i nr. 2 i denne artikkel skal den berørte nasjonale forvalter først overføre et antall AAU-er 

som er nødvendig for å oppfylle kravet om avgiften på inntektene av de første internasjonale overføringene av AAU-er i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 525/2013.» 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 om en ordning for overvåking og rapportering av 

klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for 

klimaendring, og om oppheving av vedtak 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13). 

(**) Rådsbeslutning (EU) 2015/1339 av 13. juli 2015 om godkjenning på Den europeiske unions vegne av Doha-

endringen til Kyoto-protokollen til De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring og om felles 

oppfyllelse av forpliktelsene som følger av denne (EUT L 207 av 4.8.2015, s. 1). 

(***) Kommisjonsbeslutning 2010/634/EU av 22. oktober 2010 om justering av antall kvoter i Unionen som skal utstedes 

i henhold til unionsordningen for handel med utslippskvoter for 2013, og om oppheving av beslutning 2010/384/EU 

(EUT L 279 av 23.10.2010, s. 34). 

3)  Vedlegg I endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Artikkel 1 nr. 2 og 3 får imidlertid anvendelse fra datoen for kunngjøring av en kommisjonsmelding i Den europeiske unions 

tidende om ikrafttredelsen av Doha-endringen til Kyoto-protokollen. 

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

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 ______  
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VEDLEGG 

I tabell I-I i vedlegg I til forordning (EU) nr. 389/2013, under «V. KP-kontoer i det konsoliderte systemet for europeiske registre», tilføyes følgende rader: 

Navn på kontotype Kontohaver Kontoforvalter 
Antall kontoer 

av denne typen 

Ikke-Kyoto-enheter Kyoto-enheter 

Kvoter 

AEA-er AAU CER ERU lCER/tCER 
RMU/ERU fra 

RMU Generelle 

kvoter 
Luftfartskvoter 

V. KP-kontoer i det konsoliderte systemet for europeiske registre 

«EU AAU-konto EU Sentral forvalter 1 Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei 

ESD-konto for 

depositum av 

tildelte 

utslippsenheter 

(AAU) 

Med-

lemsstat 

KP-registerforvalter 1 per register Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei 

Reservekonto for 

innlevering for 

luftfarten 

EU Sentral forvalter 1 Nei Nei Nei Ja Ja Ja Nei Nei 

PPSR-konto Part i 

Kyoto-

proto-

kollen 

KP-registerforvalter 

(i unionsregisteret: 

den sentrale 

forvalter) 

1 per register Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei 

Sentral ESD-

klareringskonto 

EU Sentral forvalter 1 Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei» 
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/1127 

av 10. juli 2015 

om endring av vedlegg II 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 av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse 

direktiver(1), særlig artikkel 38 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til direktiv 2008/98/EF inneholder en ikke-uttømmende liste over gjenvinningsmetoder.  

2) R1-metoden i vedlegg II til direktiv 2008/98/EF gjelder avfall som erstatter brennstoff eller annen energiproduksjon. 

Dette omfatter forbrenningsanlegg for behandling av kommunalt fast avfall, men bare der anleggets energieffektivitet 

ligger over terskelverdien fastsatt ved bruk av formelen for energieffektivitet (R1-formelen) omhandlet i vedlegg II til 

direktiv 2008/98/EF. 

3) Det finnes teknisk dokumentasjon på at lokale klimaforhold i Unionen påvirker energimengdene som teknisk kan brukes 

eller produseres i form av elektrisitet, oppvarming, kjøling eller prosessdamp fra forbrenningsanlegg for behandling av 

kommunalt fast avfall.  

4) En rapport fra Det felles forskningssenter i Europakommisjonen har vist at det for å oppnå like vilkår i Unionen, er 

rimelig å godtgjøre forbrenningsanlegg som påvirkes av lokale klimaforhold med den klimakorreksjonsfaktoren som 

gjelder for R1-formelen. Denne faktoren bør bygge på referansedokumentet om beste tilgjengelige teknikk for 

avfallsforbrenning. 

5) Som følge av bruken av en klimakorreksjonsfaktor vil noen forbrenningsanlegg for sluttbehandling ligge over 

terskelverdien for R1-formelen og dermed automatisk bli forbrenningsanlegg for gjenvinning. Uten hensyn til dette bør 

bruken av en korreksjonsfaktor fortsatt være en drivkraft for forbrenningsanlegg til å oppnå høy effektivitet i 

produksjonen av energi fra avfall i tråd med målene og avfallshierarkiet i direktiv 2008/98/EF.  

6) Korreksjonsfaktoren som gjelder for R1-formelen, bør bygge på klimaforholdene på det stedet der forbrenningsanlegget 

er plassert. 

7) Direktiv 2008/98/EF bør derfor endres.  

8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 39 i direktiv 2008/98/EF 

— 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2008/98/EF endres som angitt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 184 av 11.7.2015, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 285/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 79. 

(1) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 

2021/EØS/17/84 
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Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 31. juli 2016 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige 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, 10. juli 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President  

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II til direktiv 2008/98/EF tilføyes følgende tekst i fotnote(*): 

«Energieffektivitetsformelens verdi multipliseres med en klimakorreksjonsfaktor (CCF) som vist under: 

1.  CCF for anlegg i drift som fikk tillatelse i samsvar med gjeldende unionsregelverk før 1. september 2015. 

CCF = 1 dersom HDD >= 3 350  

CCF = 1,25 dersom HDD <= 2 150  

CCF = - (0,25/1 200) x HDD + 1,698 når 2 150 < HDD < 3 350 

2. CCF for anlegg som fikk tillatelse etter 31. august 2015 og for anlegg under nr. 1 etter 31. desember 2029: 

CCF = 1 dersom HDD >= 3 350  

CCF = 1,12 dersom HDD <= 2 150  

CCF = - (0,12/1 200) x HDD + 1,335 når 2 150 < HDD < 3 350 

(CCF-verdien som oppnås avrundes til tre desimaler.) 

Verdien av HDD (graddager) bør tolkes som den gjennomsnittlig årlige HDD-verdien for det stedet der forbrennings-

anlegget er plassert, beregnet over en periode på 20 år på rad før det året klimakorreksjonsfaktoren beregnes for. For 

beregning av HDD-verdien bør følgende metode fastsatt av Eurostat brukes: HDD er lik (18 °C – Tm) x d, dersom Tm er 

lavere eller lik 15 °C (oppvarmingsterskel) og lik null dersom Tm er større enn 15 °C, der Tm er gjennomsnittlig (Tmin. + 

Tmaks / 2) utetemperatur i en periode på d dager. Beregningene skal utføres daglig (d=1), til summen tilsvarer ett år». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1042 

av 30. juni 2015 

om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 250/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer med hensyn til tilpasning av det 

tekniske formatet som følge av revisjonen av den statistiske produktgruppering etter næring (CPA)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer(1), særlig 

artikkel 11 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 295/2008 ble det fastsatt en felles ramme for innsamling, oversending og evaluering av 

europeisk statistikk over strukturen, virksomheten, konkurranseevnen og resultatene til foretakene i Unionen. 

2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008(2) ble det opprettet en ny statistisk produktgruppering etter 

næring (CPA) for å imøtekomme Unionens behov for statistikk. 

3) I vedlegg II til kommisjonsforordning (EF) nr. 250/2009(3) angis det tekniske formatet og betegnelsene for visse 

produkter når det gjelder dataene som skal oversendes basert på CPA. 

4) Som en følge av ikrafttredelsen av kommisjonsforordning (EU) nr. 1209/2014(4) er det nødvendig å tilpasse vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 250/2009 med hensyn til betegnelsene for visse produkter når det gjelder dataene som skal 

oversendes basert på CPA, for å bevare sammenlignbarhet og samsvar med standarder for produktgruppering som 

brukes internasjonalt. 

5) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 250/2009 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 II til forordning (EF) nr. 250/2009 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 unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 1.7.2015, s. 61, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 287/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 82. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 13. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter 

næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 (EUT L 145 av 4.6.2008, s. 65). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 250/2009 av 11. mars 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 

med hensyn til definisjoner av kjennetegn, det tekniske formatet for oversending av data, kravene til dobbeltrapportering for NACE 

Rev. 1.1 og NACE Rev. 2, og unntakene som skal gis for statistikk over foretaksstrukturer (EUT L 86 av 31.3.2009, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1209/ 2014 av 29. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 

om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 

(EUT L 336 av 22.11.2014, s. 1). 

2021/EØS/17/85 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 30. juni 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 250/2009 gjøres følgende endringer: 

1.  I nr. 4.2 «Territorial enhet » erstattes koden «GR» for Hellas med «EL». 

2.  I nr. 4.9 «Enheter for dataverdier» tilføyes enheten «kvadratmeter» med kode «M2» i tabellen. 

3.  I nr. 4.10 «Fordeling av produkter» gjøres følgende endringer i tabellen: 

a)  for produktet med kode 63 12 erstattes «Drift av nettportaler» med «Nettportaltjenester», 

b)  for produktet med kode 73 11 13 erstattes «Reklamedesign og konseptutvikling» med «Konseptutvikling innen 

reklame», 

c)  posten for produktet med kode 70 22 4 «Varemerker og franchise» utgår, 

d)  for produktet med kode 71 11 24 erstattes «Arkitektrådgivning» med «Arkitektrådgivning tilknyttet byggeprosjekter». 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1163 

av 15. juli 2015 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1445/2007 med hensyn til listen over 

elementærnivåer som benyttes for kjøpekraftspariteter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1445/2007 av 11. desember 2007 om fastsettelse av felles 

regler for framlegging av grunnleggende opplysninger om kjøpekraftspariteter og for beregning og spredning av dem(1), særlig 

artikkel 12 nr. 3 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 3 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1445/2007 er «elementærnivåer» definert som det laveste aggregerings-

nivået for produkter i BNP-inndelingen som det beregnes kjøpekraftspariteter for. 

2) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1445/2007 inneholder listen over elementærnivåer. 

3) En klassifikasjon av husholdningers konsum benyttes i forordning (EF) nr. 1445/2007 og i rådsforordning (EF)  

nr. 2494/95(2). Det vil forbedre sammenhengen mellom dataene og lette datainnsamlingen i medlemsstatene dersom det 

innføres en mer detaljert klassifikasjon. Den detaljerte klassifikasjonen bør være en ytterligere inndeling av 

klassifikasjonen av individuelt konsum etter formål (COICOP) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 549/2013(3). 

4) Som følge av ikrafttredelsen av forordning (EU) nr. 549/2013, er det nødvendig å justere listen over elementærnivåer 

innen konsum i offentlig forvaltning og innen faste bruttoinvesteringer. 

5) Som følge av ikrafttredelsen av forordning (EU) nr. 1209/2014(4), er det nødvendig å justere listen over 

elementærnivåer innen faste bruttoinvesteringer. 

6) Som følge av innføringen av en forbedret metode for beregning av kjøpekraftspariteter innen områdene helsepleie, 

utdanning og bygge- og anleggsvirksomhet, bør elementærnivåene innen disse områdene justeres. 

7) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1445/2007 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1445/2007 erstattes av vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 188 av 16.7.2015, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 288/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 83. 

(1) EUT L 336 av 20.12.2007, s. 1. 

(2) Rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar (EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 av 21. mai 2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Den 

europeiske union (EUT L 174 av 26.6.2013, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1209/2014 av 29. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 

om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 

(EUT L 336 av 22.11.2014, s. 1). 

2021/EØS/17/86 
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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, 15. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

Elementærnivåer som definert i artikkel 3 bokstav e) 

EN nr. Beskrivelse COICOP(1) COPNI(2) COFOG(2) CPA 2008(3) 

 INDIVIDUELT KONSUM I HUSHOLDNINGER     

 Matvarer og alkoholfrie drikker     

 Matvarer     

 Brød og kornprodukter     

1 Ris 01.1.1.1    

2 Mel og andre kornprodukter 01.1.1.2    

3 Brød 01.1.1.3    

4 Andre bakervarer 01.1.1.4    

5 Pizza og paier 01.1.1.5    

6 Pastaprodukter og couscous 01.1.1.6    

7 Frokostkorn 01.1.1.7    

8 Andre kornprodukter 01.1.1.8    

 Kjøtt     

9 Storfe- og kalvekjøtt 01.1.2.1    

10 Svinekjøtt 01.1.2.2    

11 Lamme- og geitekjøtt 01.1.2.3    

12 Fjørfe 01.1.2.4    

13 Annet kjøtt 01.1.2.5    

14 Spiselig slakteavfall 01.1.2.6    

15 Tørket, saltet eller røkt kjøtt 01.1.2.7    

16 Annet bearbeidet kjøtt 01.1.2.8    

 Fisk og sjømat     

17 Fersk eller kjølt fisk 01.1.3.1    

18 Fryst fisk 01.1.3.2    

19 Fersk eller kjølt sjømat 01.1.3.3    
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20 Fryst sjømat 01.1.3.4    

21 Tørket, røkt eller saltet fisk og sjømat 01.1.3.5    

22 Annen konservert eller bearbeidet fisk og 
sjømat 

01.1.3.6    

 Melk, ost og egg     

23 Fersk helmelk 01.1.4.1    

24 Fersk lettmelk 01.1.4.2    

25 Konservert melk 01.1.4.3    

26 Yoghurt 01.1.4.4    

27 Ost og ostemasse 01.1.4.5    

28 Andre melkeprodukter 01.1.4.6    

29 Egg 01.1.4.7    

 Oljer og fett     

30 Smør 01.1.5.1    

31 Margarin og annet vegetabilsk fett 01.1.5.2    

32 Olivenolje 01.1.5.3    

33 Andre spiselige oljer 01.1.5.4    

34 Annet spiselig animalsk fett 01.1.5.5    

 Frukt     

35 Frisk eller kjølt frukt 01.1.6.1    

36 Fryst frukt 01.1.6.2    

37 Tørket frukt og nøtter 01.1.6.3    

38 Konservert frukt og fruktbaserte 
produkter 

01.1.6.4    

 Grønnsaker     

39 Friske eller kjølte grønnsaker unntatt 
poteter og andre knollvekster 

01.1.7.1    

40 Fryste grønnsaker unntatt poteter og 
andre knollvekster 

01.1.7.2    

41 Tørkede grønnsaker, andre konserverte 
eller bearbeidede grønnsaker 

01.1.7.3    
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42 Poteter 01.1.7.4    

43 Chips 01.1.7.5    

44 Andre knollvekster og produkter av 
knollvekster 

01.1.7.6    

 Sukker, syltetøy, honning, sjokolade og 
sukkervarer 

    

45 Sukker 01.1.8.1    

46 Syltetøy, marmelade og honning 01.1.8.2    

47 Sjokolade 01.1.8.3    

48 Sukkervarer 01.1.8.4    

49 Spiseis og iskrem 01.1.8.5    

50 Kunstige sukkererstatninger 01.1.8.6    

 Andre matvarer     

51 Sauser, smaksingredienser 01.1.9.1    

52 Salt, krydder og krydderurter 01.1.9.2    

53 Barnemat 01.1.9.3    

54 Ferdigretter 01.1.9.4    

55 Andre matvarer 01.1.9.9    

 Alkoholfrie drikker     

 Kaffe, te og kakao     

56 Kaffe 01.2.1.1    

57 Te 01.2.1.2    

58 Kakao og sjokoladepulver 01.2.1.3    

 Mineralvann, leskedrikker og frukt- og 
grønnsakjuice 

    

59 Mineralvann eller kildevann 01.2.2.1    

60 Leskedrikker 01.2.2.2    

61 Frukt- og grønnsakjuice 01.2.2.3    

 Alkoholholdige drikker, tobakk og 

narkotika 
    

 Alkoholholdige drikker     
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 Brennevin     

62 Brennevin 02.1.1.0    

 Vin     

63 Vin 02.1.2.0    

 Øl     

64 Øl 02.1.3.0    

 Tobakk     

 Tobakk     

65 Tobakk 02.2.0.0    

 Narkotika     

 Narkotika     

66 Narkotika 02.3.0.0    

 Klær og skotøy     

 Klær     

 Materialer til klær     

67 Materialer til klær 03.1.1.0    

 Klesplagg     

68 Herreklær 03.1.2.1    

69 Dameklær 03.1.2.2    

70 Klær til småbarn (0 til 2 år) og barn (3 til 
13 år) 

03.1.2.3    

 Andre klesplagg, tilbehør til klær     

71 Andre klesplagg, tilbehør til klær 03.1.3.0    

 Rensing, reparasjon og leie av klær     

72 Rensing, reparasjon og leie av klær 03.1.4.0    

 Skotøy     

 Sko og annet skotøy     

73 Skotøy til menn 03.2.1.1    
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74 Skotøy til kvinner 03.2.1.2    

75 Skotøy til småbarn og barn 03.2.1.3    

 Reparasjon og leie av skotøy     

76 Reparasjon og leie av skotøy 03.2.2.0    

 Bolig, vann, elektrisitet, gass og annet 
brensel 

    

 Betalt husleie     

 Betalt husleie     

77 Betalt husleie 04.1.0.0    

 Beregnet husleie     

 Beregnet husleie     

78 Beregnet husleie 04.2.0.0    

 Vedlikehold og reparasjon av bolig     

 Materialer til vedlikehold og reparasjon av 
bolig 

    

79 Materialer til vedlikehold og reparasjon 
av bolig 

04.3.1.0    

 Tjenester knyttet til vedlikehold og reparasjon 
av bolig 

    

80 Tjenester knyttet til vedlikehold og 
reparasjon av bolig 

04.3.2.0    

 Vannforsyning og diverse tjenester knyttet til 

bolig 
    

 Vannforsyning     

81 Vannforsyning 04.4.1.0    

 Avfall     

82 Avfall 04.4.2.0    

 Avløp     

83 Avløp 04.4.3.0    

 Andre tjenester knyttet til bolig     

84 Andre tjenester knyttet til bolig 04.4.4.0    
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 Elektrisitet, gass og annet brensel     

 Elektrisitet     

85 Elektrisitet 04.5.1.0    

 Gass     

86 Naturgass og husholdningsgass 04.5.2.1    

87 Flytende hydrokarboner (butan, propan 
osv.) 

04.5.2.2    

 Flytende brensel     

88 Flytende brensel 04.5.3.0    

 Fast brensel     

89 Fast brensel 04.5.4.0    

 Varmeenergi     

90 Varmeenergi 04.5.5.0    

 Møbler, husholdningsartikler og 
vedlikehold av innbo 

    

 Møbler, tepper og annet gulvbelegg     

 Møbler og innredningsartikler     

91 Møbler 05.1.1.1    

92 Hagemøbler 05.1.1.2    

93 Belysning 05.1.1.3    

94 Andre møbler og innredningsartikler 05.1.1.9    

 Tepper og annet gulvbelegg     

95 Tepper og annet gulvbelegg 05.1.2.0    

 Reparasjon av møbler, innredning og 
gulvbelegg 

    

96 Reparasjon av møbler, innredning og 
gulvbelegg 

05.1.3.0    

 Boligtekstiler     

 Boligtekstiler     

97 Møbelstoffer og gardiner 05.2.0.1    

98 Sengetøy 05.2.0.2    
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99 Duker og håndklær 05.2.0.3    

100 Reparasjon av boligtekstiler 05.2.0.4    

101 Andre boligtekstiler 05.2.0.9    

 Husholdningsapparater     

 Større elektriske og ikke-elektriske 
husholdningsapparater 

    

102 Kjøleskap, frysere og kombiskap 05.3.1.1    

103 Vaskemaskiner, tørketromler og 
oppvaskmaskiner 

05.3.1.2    

104 Komfyrer 05.3.1.3    

105 Varmeovner, klimaanlegg 05.3.1.4    

106 Rengjøringsutstyr 05.3.1.5    

107 Andre større husholdningsapparater 05.3.1.9    

 Små elektriske husholdningsapparater     

108 Små elektriske husholdningsapparater 05.3.2.0    

 Reparasjon av husholdningsapparater     

109 Reparasjon av husholdningsapparater 05.3.3.0    

 Glassvarer, dekketøy og kjøkkenredskaper     

 Glassvarer, dekketøy og kjøkkenredskaper     

110 Glassvarer, krystall, keramikk og 
porselen 

05.4.0.1    

111 Bestikk, fat og sølvtøy 05.4.0.2    

112 Ikke-elektriske kjøkkenredskaper og -
artikler 

05.4.0.3    

113 Reparasjon av glassvarer, dekketøy og 
kjøkkenredskaper 

05.4.0.4    

 Verktøy og utstyr til hus og hage     

 Større verktøy og utstyr     

114 Større verktøy og utstyr 05.5.1.0    

 Mindre verktøy og diverse tilbehør     

115 Mindre verktøy og diverse tilbehør 05.5.2.0    
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 Varer og tjenester for rengjøring og ettersyn 

i bolig 
    

 Ikke-varige husholdningsartikler     

116 Rengjørings- og vedlikeholdsprodukter 05.6.1.1    

117 Andre ikke-varige husholdningsartikler 05.6.1.2    

 Lønnet husarbeid og andre tjenester i 
hjemmet 

    

118 Lønnet husarbeid 05.6.2.1    

119 Rengjøringstjenester 05.6.2.2    

120 Leie av møbler og innredningsartikler 05.6.2.3    

121 Annet lønnet husarbeid og andre tjenester 
i hjemmet 

05.6.2.9    

 Helsepleie – husholdninger     

 Medisinske produkter og apparater samt 

medisinsk utstyr 
    

 Legemidler     

122 Legemidler 06.1.1.0    

 Andre medisinske produkter     

123 Andre medisinske produkter 06.1.2.0    

 Terapeutiske hjelpemidler og terapeutisk 
utstyr 

    

124 Terapeutiske hjelpemidler og terapeutisk 
utstyr 

06.1.3.0    

 Helsetjenester utenom institusjon     

 Medisinske tjenester     

125 Medisinske tjenester 06.2.1.0    

 Tannhelsetjenester     

126 Tannhelsetjenester 06.2.2.0    

 Paramedisinske tjenester     

127 Paramedisinske tjenester 06.2.3.0    

 Sykehustjenester     

 Sykehustjenester     

128 Allmennsykehus 06.3.0.1    

129 Psykiatriske sykehus og sykehus for 
rusmisbruk 

06.3.0.2    
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130 Spesialsykehus 06.3.0.3    

131 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 06.3.0.4    

 Transport     

 Kjøp av kjøretøyer     

 Biler     

132 Nye biler 07.1.1.1    

133 Bruktbiler 07.1.1.2    

 Motorsykler     

134 Motorsykler 07.1.2.0    

 Sykler     

135 Sykler 07.1.3.0    

 Kjøretøy som dras av dyr     

136 Kjøretøy som dras av dyr 07.1.4.0    

 Drift og vedlikehold av transportmidler     

 Reservedeler og tilbehør til transportmidler     

137 Dekk 07.2.1.1    

138 Reservedeler og tilbehør til 
transportmidler 

07.2.1.2    

139 Tilbehør til transportmidler 07.2.1.3    

 Drivstoff og smøremidler til transportmidler     

140 Diesel 07.2.2.1    

141 Bensin 07.2.2.2    

142 Annet drivstoff 07.2.2.3    

143 Smøremidler 07.2.2.4    

 Vedlikehold og reparasjon av transportmidler     

144 Vedlikehold og reparasjon av 
transportmidler 

07.2.3.0    
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 Andre tjenester knyttet til transportmidler     

145 Andre tjenester knyttet til transportmidler 07.2.4.0    

 Transporttjenester     

 Passasjertransport med jernbane     

146 Passasjertransport med tog 07.3.1.1    

147 Passasjertransport med tunnelbane og 
trikk 

07.3.1.2    

 Passasjertransport på vei     

148 Passasjertransport med buss 07.3.2.1    

149 Passasjertransport med drosje og leiebil 
med sjåfør 

07.3.2.2    

 Passasjertransport med fly     

150 Passasjertransport med fly 07.3.3.0    

 Passasjertransport til sjøs og på innlands 
vannveier 

    

151 Passasjertransport til sjøs og på innlands 
vannveier 

07.3.4.0    

 Kombinert passasjertransport     

152 Kombinert passasjertransport 07.3.5.0    

 Andre kjøpte transporttjenester     

153 Andre kjøpte transporttjenester 07.3.6.0    

 Post- og teletjenester     

 Posttjenester     

 Posttjenester     

154 Posttjenester 08.1.0.0    

 Telefon- og telefaksutstyr     

 Telefon- og telefaksutstyr     

155 Telefon- og telefaksutstyr 08.2.0.0    
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 Telefon- og telefakstjenester     

 Telefon- og telefakstjenester     

156 Fasttelefoni 08.3.0.1    

157 Trådløs telefoni 08.3.0.2    

158 Tjenester for internett-tilgang 08.3.0.3    

159 Kombinerte telekommunikasjonstjenester 08.3.0.4    

160 Andre tjenester for overføring av 
informasjon 

08.3.0.5    

 Fritid og kultur – husholdninger     

 Audiovisuelt utstyr, fotoutstyr, 

informasjonsbehandlingsutstyr 
    

 Utstyr til mottak, opptak og gjengivelse av lyd 
og bilder 

    

161 Utstyr til mottak, opptak og gjengivelse 
av lyd 

09.1.1.1    

162 Utstyr til mottak, opptak og gjengivelse 
av lyd og bilder 

09.1.1.2    

163 Bærbart lyd- og bildeutstyr 09.1.1.3    

164 Annet utstyr for mottak, opptak og 
gjengivelse av lys og bilder 

09.1.1.9    

 Fotoutstyr, kinematografisk utstyr og optiske 
instrumenter 

    

165 Fotoutstyr, kinematografisk utstyr og 
optiske instrumenter 

09.1.2.0    

 Informasjonsbehandlingsutstyr     

166 PC-er 09.1.3.1    

167 Tilbehør til 
informasjonsbehandlingsutstyr 

09.1.3.2    

168 Programvare 09.1.3.3    

169 Kalkulatorer og annet 
informasjonsbehandlingsutstyr 

09.1.3.4    

 Innspillingsmedier     

170 Forhåndsinnspilte innspillingsmedier 09.1.4.1    
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171 Uinnspilte innspillingsmedier 09.1.4.2    

172 Andre innspillingsmedier 09.1.4.9    

 Reparasjon av audiovisuelt utstyr, fotoutstyr, 
informasjonsbehandlingsutstyr 

    

173 Reparasjon av audiovisuelt utstyr, 
fotoutstyr, informasjonsbehandlingsutstyr 

09.1.5.0    

 Andre større varige konsumvarer knyttet til 
fritid og kultur 

    

 Større varige konsumvarer knyttet til 
utendørs fritidsaktiviteter 

    

174 Større varige konsumvarer knyttet til 
utendørs fritidsaktiviteter 

09.2.1.0    

 Musikkinstrumenter og større varige 
konsumvarer knyttet til innendørs 
fritidsaktiviteter 

    

175 Musikkinstrumenter og større varige 
konsumvarer knyttet til innendørs 
fritidsaktiviteter 

09.2.2.0    

 Vedlikehold og reparasjon av andre større 
varige forbruksvarer knyttet til fritid og 
kultur 

    

176 Vedlikehold og reparasjon av andre større 
varige forbruksvarer knyttet til fritid og 
kultur 

09.2.3.0    

 Andre gjenstander og annet utstyr knyttet til 
fritid, hager og kjæledyr 

    

 Spill, leker og hobbyer     

177 Spill og hobbyer 09.3.1.1    

178 Leker og festartikler 09.3.1.2    

 Utstyr til sport, camping og friluftsliv     

179 Utstyr til sport, camping og friluftsliv 09.3.2.0    

 Hager, planter og blomster     

180 Hageprodukter 09.3.3.1    

181 Planter og blomster 09.3.3.2    

 Kjæledyr og produkter til kjæledyr     

182 Kjæledyr og produkter til kjæledyr 09.3.4.0    
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 Veterinærtjenester og andre tjenester for 
kjæledyr 

    

183 Veterinærtjenester og andre tjenester for 
kjæledyr 

09.3.5.0    

 Tjenester knyttet til fritid og kultur     

 Sport- og fritidstjenester     

184 Sport- og fritidstjenester 09.4.1.0    

 Kulturtjenester     

185 Kinoer, teatre, konserter 09.4.2.1    

186 Museer, biblioteker, zoologiske hager 09.4.2.2    

187 TV- og radiolisens, abonnementer 09.4.2.3    

188 Leie av utstyr og tilbehør til kulturformål 09.4.2.4    

189 Fotografitjenester 09.4.2.5    

190 Andre kulturtjenester 09.4.2.9    

 Hasardspill     

191 Hasardspill 09.4.3.0    

 Aviser, bøker og papirvarer     

 Bøker     

192 Bøker 09.5.1.0    

 Aviser og tidsskrifter     

193 Aviser 09.5.2.1    

194 Blader og tidsskrifter 09.5.2.2    

 Diverse trykksaker     

195 Diverse trykksaker 09.5.3.0    

 Papirvarer og tegnematerialer     

196 Papirvarer og tegnematerialer 09.5.4.0    

 Pakketurer     

 Pakketurer     

197 Pakketurer 09.6.0.0    
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 Utdanning — husholdninger     

 Utdanning — husholdninger     

 Utdanning — husholdninger     

198 Utdanning — husholdninger 10.0.0.0    

 Restauranter og hoteller     

 Cateringtjenester     

 Restauranter, kafeer o.l.     

199 Restauranter, kafeer og dansesteder 11.1.1.1    

200 Hurtigmat- og hentemattjenester 11.1.1.2    

 Kantiner     

201 Kantiner 11.1.2.0    

 Overnattingstjenester     

 Overnattingstjenester     

202 Hoteller, moteller, pensjonater og 
lignende overnattingstjenester 

11.2.0.1    

203 Feriesentre, campingplasser, vandrerhjem 
og lignende overnattingstjenester 

11.2.0.2    

204 Andre virksomheters 
overnattingstjenester 

11.2.0.3    

 Diverse varer og tjenester     

 Personlig pleie     

 Frisørsalonger og virksomheter tilknyttet 
personlig pleie 

    

205 Hårpleie for menn og barn 12.1.1.1    

206 Hårpleie for kvinner 12.1.1.2    

207 Behandlinger innen personlig pleie 12.1.1.3    

 Elektriske apparater til personlig pleie     

208 Elektriske apparater til personlig pleie 12.1.2.0    
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 Andre apparater, artikler og produkter til 
personlig pleie 

    

209 Ikke-elektriske apparater 12.1.3.1    

210 Artikler til personlig hygiene og velvære, 
esoteriske produkter og 
skjønnhetsprodukter 

12.1.3.2    

 Prostitusjon     

 Prostitusjon     

211 Prostitusjon 12.2.0.0    

 Personlige effekter ikke ellers nevnt     

 Smykker, klokker og ur     

212 Smykker 12.3.1.1    

213 Klokker og ur 12.3.1.2    

214 Reparasjon av smykker, klokker og ur 12.3.1.3    

 Andre personlige effekter     

215 Andre personlige effekter 12.3.2.0    

 Sosial beskyttelse     

 Sosial beskyttelse     

216 Sosial beskyttelse 12.4.0.0    

 Forsikring     

 Livsforsikring     

217 Livsforsikring 12.5.1.0    

 Boligforsikring     

218 Boligforsikring 12.5.2.0    

 Helseforsikring     

219 Helseforsikring 12.5.3.0    

 Transportforsikring     

220 Transportforsikring 12.5.4.0    

 Andre forsikringer     
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221 Andre forsikringer 12.5.5.0    

 Andre finansielle tjenester     

 FISIM     

222 FISIM 12.6.1.0    

 Finansielle tjenester ellers     

223 Finansielle tjenester ellers 12.6.2.0    

 Andre tjenester ikke ellers nevnt     

 Andre tjenester     

224 Andre tjenester 12.7.0.0    

 Nettokjøp i utlandet     

 Nettokjøp i utlandet     

 Nettokjøp i utlandet     

225 Nettokjøp i utlandet     

 INDIVIDUELT KONSUM I IDEELLE 

ORGANISASJONER 
    

 Bolig – ideelle organisasjoner     

 Bolig – ideelle organisasjoner     

 Bolig – ideelle organisasjoner     

226 Bolig – ideelle organisasjoner  01   

 Helsepleie – ideelle organisasjoner     

 Helsepleie – ideelle organisasjoner     

 Helsepleie – ideelle organisasjoner     

227 Helsepleie – ideelle organisasjoner  02   

 Fritid og kultur – ideelle organisasjoner     

 Fritid og kultur – ideelle organisasjoner     

 Fritid og kultur – ideelle organisasjoner     
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EN nr. Beskrivelse COICOP(1) COPNI(2) COFOG(2) CPA 2008(3) 

228 Fritid og kultur – ideelle organisasjoner  03   

 Utdanning – ideelle organisasjoner     

 Utdanning – ideelle organisasjoner     

 Utdanning – ideelle organisasjoner     

229 Utdanning – ideelle organisasjoner  04   

 Sosial beskyttelse – ideelle organisasjoner     

 Sosial beskyttelse – ideelle organisasjoner     

 Sosial beskyttelse – ideelle organisasjoner     

230 Sosial beskyttelse – ideelle organisasjoner  05   

 Andre tjenester – ideelle organisasjoner     

 Andre tjenester – ideelle organisasjoner     

 Andre tjenester – ideelle organisasjoner     

231 Andre tjenester – ideelle organisasjoner  06 til 09   

 INDIVIDUELT KONSUM I OFFENTLIG 

FORVALTNING 
    

 Boligforhold – offentlig forvaltning     

 Boligforhold – offentlig forvaltning     

 Boligforhold – offentlig forvaltning     

232 Boligforhold – offentlig forvaltning   10.6.0  

 Helsepleie – offentlig forvaltning     

 Helsepleie – offentlig forvaltning     

 Helsepleie – offentlig forvaltning     

233 Helsepleie – offentlig forvaltning   07  

 Fritid og kultur – offentlig forvaltning     
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 Fritid og kultur – offentlig forvaltning     

 Fritid og kultur – offentlig forvaltning     

234 Fritid og kultur – offentlig forvaltning   08  

 Utdanning – offentlig forvaltning     

 Utdanning – offentlig forvaltning     

 Utdanning – offentlig forvaltning     

235 Utdanning – offentlig forvaltning   09  

 Sosial beskyttelse – offentlig forvaltning     

 Sosial beskyttelse – offentlig forvaltning     

 Sosial beskyttelse – offentlig forvaltning     

236 Sosial beskyttelse – offentlig forvaltning   10 unntatt 10.6  

 KOLLEKTIVT KONSUM I OFFENTLIG 

FORVALTNING 
    

 Kollektivt konsum i offentlig forvaltning     

 Kollektivt konsum i offentlig forvaltning     

 Kollektivt konsum i offentlig forvaltning     

237 Lønnskostnader (kollektive tjenester)     

238 Produktinnsats     

239 Brutto driftsresultat     

240 Næringsskatter     

241 Salgsinntekter     

 Bruttoinvesteringer     

 Bruttoinvesteringer i fast realkapital     

 Maskiner og utstyr     

 Metallprodukter og utstyr     

242 Ferdige metallprodukter, unntatt maskiner 
og utstyr (CPA 25, unntatt 25.4] 

   25, unntatt 25.4 

243 Informasjons- og kommunikasjonsutstyr 
(CPA 26.1, 26.2 og 26.3) 

   26.1 til 26.3 
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EN nr. Beskrivelse COICOP(1) COPNI(2) COFOG(2) CPA 2008(3) 

244 Andre elektroniske og optiske produkter 
(CPA 26.4 til 26.8) 

   26.4 til 26.8 

245 Elektrisk utstyr (CPA 27)    27 

246 Maskiner og utstyr til generell bruk (CPA 
28.1 og 28.2) 

   28.1 og 28.2 

247 Spesialmaskiner (CPA 28.3 til 28.9)    28.3 til 28.9 

 Transportmidler     

248 Motorvogner, tilhengere og semitrailere 
(CPA 29) 

   29 

249 Andre transportmidler (CPA 30)    30 

 Bygge- og anleggsvirksomhet     

 Bygninger som brukes til boligformål     

250 Bygninger som brukes til boligformål 
(CPA 41) 

   41 

 Bygninger som ikke brukes til boligformål     

251 Bygninger som ikke brukes til 
boligformål (CPA 41) 

   41 

 Anleggsvirksomhet     

252 Anleggsvirksomhet (CPA 42)    42 

 Andre produkter     

 Andre produkter     

253 Møbler og annen industriproduksjon 
(CPA 31 og 32) 

   31 og 32 

254 Programvare til datamaskiner (CPA 58.2 
og 62.01) 

   58.2 og 62.01 

255 Andre produkter ikke ellers nevnt    øvrige 

 Lagerendringer     

 Lagerendringer     

 Lagerendringer     

256 Lagerendringer     

 Anskaffelser minus avhending av 

verdigjenstander 
    

 Anskaffelser minus avhending av 

verdigjenstander 
    

 Anskaffelser minus avhending av 
verdigjenstander 

    

257 Anskaffelser minus avhending av 
verdigjenstander 
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 EKSPORTOVERSKUDD     

 EKSPORTOVERSKUDD     

 EKSPORTOVERSKUDD     

 EKSPORTOVERSKUDD     

258 EKSPORTOVERSKUDD     

(1) Ytterligere inndeling av COICOP i samsvar med kapittel 23 i vedlegg A til forordning (EU) nr. 549/2013. 
(2) I samsvar med kapittel 23 i vedlegg A til forordning (EU) nr. 549/2013. 
(3) I samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 1209/2014. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1342 

av 22. april 2015 

om endring av metoden for produktgruppering etter næring i henhold til vedlegg A til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 av 21. mai 2013 om det europeiske nasjonal- og 

regionalregnskapssystem i Den europeiske union(1), særlig artikkel 2 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det europeiske nasjonalregnskapssystem opprettet ved forordning (EU) nr. 549/2013 (ESA 2010) er et nasjonal- og 

regionalregnskapssystem som er utformet for å imøtekomme behovene som følger av Unionens økonomiske, sosiale og 

regionale politikk. 

2) Vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008(2), som inneholder en statistisk produktgruppering 

etter næring (CPA), ble vedtatt for å gjenspeile Unionens behov på statistikkområdet. Det ble erstattet av kommisjons-

forordning (EU) nr. 1209/2014(3). 

3) Henvisninger til produktgrupperingen etter næring (CPA) i Det europeiske nasjonalregnskapssystem (ESA 2010) bør 

være i tråd med den nye grupperingen opprettet ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1209/2014. 

4) Forordning (EU) nr. 549/2013 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg A til forordning (EU) nr. 549/2013 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, 22. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 207 av 4.8.2015, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 289/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 84. 

(1) EUT L 174 av 26.6.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter 

næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 (EUT L 145 av 4.6.2008, s. 65). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1209/2014 av 29. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 

om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 

(EUT L 336 av 22.11.2014, s. 1). 

2021/EØS/17/87 
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VEDLEGG 

I vedlegg A til forordning (EF) nr. 549/2013 gjøres følgende endringer: 

1.  Begrepene «CPA Rev. 2» og «CPA 2008» erstattes med følgende: 

 «CPA». 

2.  I vedlegg 7.1 erstattes «Næringshovedgruppe 261: elektroniske komponenter og kretskort» med 

 «Gruppe 261: elektroniske komponenter og kretskort». 

3.  I kapittel 23 gjøres følgende endringer: 

a)  I tabell P*3 erstattes avsnittet «Bergverksdrift og utvinning; bearbeidede varer; elektrisitets-, gass-, damp- og 

varmtvannsforsyning; vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet; bygge- og anleggsvirksomhet» med avsnittet: 

 «Bergverksdrift og utvinning, bearbeidede varer, elektrisitet, gass, damp og luftkondisjonering; vannforsyning, avløps- 

og renovasjonsvirksomhet samt miljørydding; bygge- og anleggsvirksomhet». 

b)  I tabell P*10 gjøres følgende endringer: 

i) «Bergverksdrift og utvinning; bearbeidede varer; elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; 

vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet» erstattes med: 

«Bergverksdrift og utvinning; bearbeidede varer; elektrisitet, gass, damp og luftkondisjonering; vannforsyning, 

avløps- og renovasjonsvirksomhet samt miljørydding». 

ii) Gjelder ikke den norske utgaven. 

iii) Gjelder ikke den norske utgaven. 

iv) Gjelder ikke den norske utgaven. 

v) Gjelder ikke den norske utgaven. 

vi) «Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter, reparasjon av husholdningsvarer og annen tjenesteyting» 

erstattes av følgende: 

«Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter, annen tjenesteyting, lønnet arbeid i private 

husholdninger, private husholdningers produksjon av diverse varer og tjenester til eget bruk, internasjonale 

organisasjoners og organers virksomhet». 

c)  I tabell P*38 gjøres følgende endringer: 

i) «Tekstiler, klær og lærvarer» erstattes av følgende: «Tekstiler, klær og lær- og lærvarer». 

ii) «Tre- og papirvarer samt trykking» erstattes av følgende: «Tre- og papirvarer, trykkeri- og innspillingstjenester». 

iii) Gjelder ikke den norske utgaven.  

iv) Gjelder ikke den norske utgaven. 

d)  I tabell P*64 gjøres følgende endringer: 

i) Gjelder ikke den norske utgaven.  

ii) Gjelder ikke den norske utgaven. 

e)  Gjelder ikke den norske utgaven. 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1365 

av 30. april 2015 

om formatet for oversending av data om utgifter til forskning og utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 av 21. mai 2013 om det europeiske nasjonal- og 

regionalregnskapssystem i Den europeiske union(1), særlig artikkel 2 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det europeiske nasjonalregnskapssystem opprettet ved forordning (EU) nr. 549/2013 (ESA 2010) er et nasjonal- og 

regionalregnskapssystem som er utformet for å imøtekomme behovene som følger av Unionens økonomiske, sosiale og 

regionale politikk. 

2) Ettersom forskning og utvikling er viktig for økonomien, har det blitt utviklet ytterligere metoder og harmoniserte og 

sammenlignbare formater for oversending av data om forskning og utvikling innenfor rammen av det europeiske 

statistikksystem, som er partnerskapet mellom Kommisjonen (Eurostat) og de nasjonale statistikkinstituttene og andre 

nasjonale myndigheter i medlemsstatene med ansvar for utvikling, utarbeiding og spredning av europeisk statistikk. 

3) Metodereglene fastsatt i vedlegg A til forordning (EU) nr. 549/2013 får anvendelse ved føring av utgifter til forskning 

og utvikling som bruttoinvestering i fast realkapital. 

4) Planen for oversending av data fastsatt i ESA 2010 omfatter årlige opplysninger om fast realkapital og bruttoinvestering 

i fast realkapital. For å sikre høy kvalitet i nasjonalregnskapene er det nødvendig at medlemsstatene sender inn pålitelige 

og sammenlignbare data til Kommisjonen i et bestemt format. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes formatet for oversending av nasjonalregnskapsdata om utgifter til forskning og utvikling fra 

medlemsstatene til Kommisjonen (Eurostat) for å sikre dataenes pålitelighet og sammenlignbarhet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 211 av 8.8.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 290/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 85. 

(1) EUT L 174 av 26.6.2013, s. 1. 
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Artikkel 2 

Format for oversending av data 

Ved oversending av data om hele økonomiens utgifter til forskning og utvikling til Kommisjonen (Eurostat) skal 

medlemsstatene bruke følgende format: 

a)  AN.1171g, forskning og utvikling, eiendeler, brutto, 

b)  AN.1171n, forskning og utvikling, eiendeler, netto, 

c)  P.51g, AN.1171, bruttoinvestering i fast realkapital innen forskning og utvikling. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse på data som sendes inn fra og med 1. august 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 30. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1391 

av 13. august 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1200/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1166/2008 om undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om 

produksjonsmetoder innenfor landbruket, med hensyn til koeffisienter for dyreenheter og definisjoner  

av kjennetegn(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1166/2008 av 19. november 2008 om undersøkelser om 

strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om produksjonsmetoder innenfor landbruket, særlig artikkel 7 nr. 4 

og artikkel 11 nr. 7(1), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 1166/2008 ble det fastsatt en ramme for utarbeiding av sammenlignbare unionsstatistikker over 

strukturen til driftsenheter i landbruket og for en undersøkelse om produksjonsmetoder i landbruket. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 715/2014(2) ble det fastsatt en ny liste over kjennetegn som skal samles inn i 

undersøkelsen om strukturen til driftsenheter i landbruket. Det er derfor nødvendig å endre definisjonene. 

3)  Av hensynet til sammenlignbarhet, må begrepene i listen over kjennetegn nevnt i betraktning 2 forstås og brukes på 

samme måte i hele Unionen. Det er derfor nødvendig å endre definisjonene av kjennetegnene som skal brukes i 

undersøkelsen. 

4)  Vedlegg II til kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2009(3) bør tilpasses den nye listen over kjennetegn nevnt i 

betraktning 2. 

5)  Forordning (EF) nr. 1200/2009 bør derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for landbruksstatistikk, nedsatt ved 

rådsbeslutning 72/279/EØF(4) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1200/2009 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 unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 215 av 14.8.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 291/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 86. 

(1) EUT L 321 av 1.12.2008, s. 16. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 715/2014 av 26. juni 2014 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1166/2008 om undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om produksjonsmetoder innenfor 

landbruket med hensyn til listen over kjennetegn som skal samles inn i undersøkelsen om strukturen til driftsenheter i landbruket i 2016 

(EUT L 190 av 28.6.2014, s. 8). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2009 av 30. november 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1166/2008 om undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om produksjonsmetoder innenfor 

landbruket, med hensyn til koeffisienter for dyreenheter og definisjoner av kjennetegn (EUT L 329 av 15.12.2009, s. 1). 

(4) Rådsbeslutning 72/279/EØF av 31. juli 1972 om nedsettelse av en fast komité for landbruksstatistikk (EFT L 179 av 7.8.1972, s. 1). 

2021/EØS/17/89 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 13. august 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

Definisjoner av kjennetegnene som skal brukes i Unionens undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket(1) 

I. ALMINNELIGE KJENNETEGN 

Driftsenhetens beliggenhet 

Driftsenhetens beliggenhet er definert i artikkel 2 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1166/2008. 

NUTS 3-region 

NUTS 3-regionen (i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 31/2011(2)) der driftsenheten ligger. 

Ligger driftsenheten i et vanskeligstilt område? 

Opplysninger om vanskeligstilte områder (LFA) skal framlegges i samsvar med artikkel 32 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1305/2013(3). 

L – driftsenheten ligger i et vanskeligstilt område som ikke er et fjellområde, og har naturlige begrensninger, eller i et 

annet område med særlige begrensninger. 

M – driftsenheten ligger i et vanskeligstilt fjellområde. 

N – normalt område (ikke LFA). 

Driftsenhetens rettslige form 

Driftsenhetens rettslige form avhenger av gårdbrukerens status. 

Er driftsenheten en enhet på fellesjord? 

En særlig «enhet på fellesjord» – en virtuell enhet opprettet med hensyn til datainnsamling og -registrering som består 

av det landbruksarealet i drift som brukes av driftsenhetene, men som ikke tilhører dem direkte, dvs. der felles 

rettigheter gjelder. 

Hviler det juridiske og økonomiske ansvar for driftsenheten på 

en fysisk person som er eneansvarlig gårdbruker på en selvstendig driftsenhet? 

En enkeltperson og fysisk person som er gårdbruker på en driftsenhet som ikke er tilknyttet andre gårdbrukeres 

driftsenheter, verken ved felles ledelse eller ved lignende ordninger. 

Dersom svaret på foregående spørsmål er «ja», er denne personen (gårdbrukeren) også driftsleder? 

Dersom personen ikke er driftsleder, er driftslederen et medlem av gårdbrukerens familie? 

Dersom driftslederen er et medlem av gårdbrukerens familie, er driftslederen gårdbrukerens ektefelle? 

én eller flere fysiske personer som er deleier(e) i en gruppedriftsenhet? 

Én eller flere deleiere i en gruppedriftsenhet er fysiske personer som eier, forpakter eller på annen måte sammen driver 

én driftsenhet, eller sammen driver sine egne driftsenheter som om de var én driftsenhet. Slikt samarbeid må enten være 

i samsvar med loven eller etter skriftlig avtale.  

  

(1) De grunnleggende definisjonene av driftsenhet i landbruket og dyreenhet er fastsatt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 1166/2008. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 31/2011 av 17. januar 2011 om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1059/2003 om innføring av en felles nomenklatur over regionale statistikkenheter (NUTS) (EUT L 13 av 18.1.2011, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1305/2013 av 17. desember 2013 om støtte til utvikling av landdistriktene fra Det 

europeiske fond for utvikling av landdistriktene (EAFRD) og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 av 

20.12.2013, s. 487). 
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en juridisk person? 

Et annet rettssubjekt enn en fysisk person, men som har alminnelige rettigheter og plikter som en enkeltperson, for 

eksempel mulighet til å reise sak eller være part i en sak (alminnelig rettslig handleevne). 

Leieforhold (til gårdbrukeren) og driftssystem 

Landbruksareal i drift 

Landbruksareal i drift er det samlede arealet av dyrkbar mark, permanent kulturbeite, permanente vekster og kjøkkenhager 

som brukes av driftsenheten, uavhengig av type leieforhold eller om det brukes som en del av fellesjord. 

Selveierlandbruk 

Landbruksareal i drift som drives av driftsenheten, og som er gårdbrukerens eiendom eller drives av ham eller henne 

som brukshaver eller langsiktig forpakter eller under annet tilsvarende leieforhold. 

Forpaktning 

Landbruksareal i drift som forpaktes av driftsenheten mot et fast vederlag avtalt på forhånd (i kontanter, naturalia eller 

annet), og som det er inngått forpaktningsavtale (skriftlig eller muntlig) for. Et landbruksareal i drift kan bare tildeles én 

driftsenhet. Dersom et landbruksareal i drift er forpaktet til mer enn én driftsenhet i løpet av referanseåret, regnes det 

vanligvis til den driftsenhet det tilhørte på undersøkelsens referansedag eller den driftsenhet det tilhørte lengst. 

Samdrift og andre driftsformer 

a)  Samdriftet landbruksareal er landbruksareal i drift (som kan omfatte en hel driftsenhet) som dyrkes i fellesskap av 

jordeieren og en gårdbruker med en skriftlig eller muntlig samdriftskontrakt. Avkastningen (økonomisk eller fysisk) 

til arealet med samdrift deles mellom de to partene i samsvar med en avtalt fordeling. 

b)  Landbruksareal i drift som brukes i andre leieforhold, er landbruksareal i drift som ikke er omfattet av rubrikkene 

ovenfor. 

Fellesjord 

Landbruksareal i drift som brukes av driftsenheten, men som ikke tilhører den direkte, dvs. hvor felles rettigheter 

gjelder. 

Økologisk landbruk 

Landbrukspraksis i henhold til visse faste standarder og regler angitt i i) rådsforordning (EF) nr. 834/2007(1), eller eventuelt 

i det seneste regelverket, og ii) tilsvarende nasjonale gjennomføringsregler for økologisk produksjon. 

Den samlede del av driftsenhetens landbruksareal som drives med økologiske produksjonsmetoder som er 

godkjent i samsvar med nasjonale regler eller Den europeiske unions regler 

Den del av driftsenhetens landbruksareal som fullt ut drives i samsvar med prinsippene for økologisk produksjon som 

angitt i i) forordning (EF) nr. 834/2007, eller eventuelt i det seneste regelverket, og ii) tilsvarende nasjonale 

gjennomføringsregler for sertifisering av økologisk produksjon. 

Den samlede del av driftsenhetens landbruksareal som er under omlegging til økologiske produksjonsmetoder 

som skal godkjennes i samsvar med nasjonale regler eller Den europeiske unions regler 

Den del av driftsenhetens landbruksareal i drift som fullt ut drives i samsvar med prinsippene for økologisk produksjon, 

men der omleggingsperioden som kreves for at produksjonen fullt ut skal være i samsvar med prinsippene for økologisk 

produksjon i den enkelte driftsenhet, som fastsatt i i) forordning (EF) nr. 834/2007, eller eventuelt i det seneste 

regelverket, og ii) tilsvarende nasjonale gjennomføringsregler for sertifisering av økologisk produksjon, ennå ikke er 

fullført.  

  

(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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Den del av driftsenhetens landbruksareal som drives med økologiske produksjonsmetoder som er godkjent i 

samsvar med nasjonale regler eller Den europeiske unions regler, eller er under omlegging og skal godkjennes 

Driftsenhetens landbruksareal i drift som drives med økologiske produksjonsmetoder som er godkjent eller er under 

omlegging med henblikk på godkjenning i henhold til visse faste standarder og regler angitt i i) forordning (EF)  

nr. 834/2007, eller eventuelt i det seneste regelverket, og ii) tilsvarende nasjonale gjennomføringsregler for økologisk 

produksjon etter vekstkategori. 

De ulike vekstkategoriene for økologisk produksjon er oppført nedenfor. Vekstene er definert i avsnitt II. Land. 

Kornslag til produksjon av korn (herunder såkorn) 

Tørkede belgfrukter og proteinvekster til høsting i tørr tilstand (herunder frø samt blandinger av korn og 

belgfrukter) 

Poteter (herunder tidligpoteter og settepoteter) 

Sukkerbete (unntatt frø) 

Avlinger av oljeholdige frø 

Friske grønnsaker, meloner og jordbær 

Kulturbeite og eng, unntatt naturlig beitemark 

Frukt- og bærbeplantninger 

Sitrusbeplantninger 

Olivenbeplantninger 

Vingårder 

Andre vekster (fibervekster osv.), herunder naturlig beitemark 

Husdyrproduksjon som drives med økologiske produksjonsmetoder som er godkjent i samsvar med nasjonale 

regler eller Den europeiske unions regler 

Antall dyr som avles opp på driftsenheten, der hele eller deler av dyreproduksjonen fullt ut drives i samsvar med 

prinsippene for økologisk produksjon som fastsatt i i) forordning (EF) nr. 834/2007, eller eventuelt i det seneste 

regelverket, og ii) tilsvarende nasjonale regler for sertifisering av økologisk produksjon etter dyrekategori. 

Husdyr er definert i avsnitt III. Husdyr. 

Storfe 

Svin 

Sau og geit 

Fjørfe 

Andre dyr 

Bruksformål for driftsenhetens produksjon 

Bruker husholdningen mer enn 50 % av verdien av driftsenhetens sluttproduksjon til konsum? 

Husholdningen er den familieenhet som gårdbrukeren tilhører, og der husholdningens medlemmer deler samme 

innkvartering, i større eller mindre grad deler sin inntekt og formue, og forbruker visse typer varer og tjenester sammen, 

hovedsakelig bolig og mat. 

Sluttproduksjon i forbindelse med dette kjennetegn følger definisjonen av nyttbar produksjon i landbruksregnskaper(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2004 av 5. desember 2003 om landbruksregnskaper i Fellesskapet (EUT L 33 av 

5.2.2004, s. 1). 
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Direktesalg til sluttforbrukere utgjør mer enn 50 % av driftsenhetens samlede salg 

Med direktesalg til sluttforbrukere menes driftsenhetens salg av egenproduserte landbruksvarer, bearbeidet eller ikke, 

direkte til forbrukere til deres eget forbruk. Prosentdelen skal beregnes ut fra verdien målt i penger, uavhengig av om 

salget er betalt i penger, naturalia eller annet. 

II. AREAL 

Driftsenhetens samlede areal består av landbruksareal i drift (dyrkbar mark, permanent kulturbeite, permanente vekster og 

kjøkkenhager) og annet areal (landbruksareal som ikke er i drift, skogmark og andre arealer). 

Dyrkbar mark 

Jord som bearbeides regelmessig (pløyes eller opparbeides), vanligvis som en del av et vekselbruk. 

Vekselbruk innebærer å alternere ettårige vekster på en bestemt mark etter planlagt mønster eller rekkefølge i etterfølgende år, 

slik at vekster av samme art ikke blir dyrket uavbrutt på samme mark. Vanligvis endres vekstene hvert år, men de kan også 

være flerårige. For å skille dyrkbar mark fra permanente vekster eller permanent kulturbeite, benyttes en grense på fem år. Dette 

innebærer at dersom en mark benyttes til samme vekst i fem år eller lenger, uten at den forrige veksten i mellomtiden fjernes og 

en ny vekst plantes, regnes den ikke som dyrkbar mark. 

Kornslag til produksjon av korn (herunder såkorn) 

Alle arealer med korn som høstes i tørr tilstand, uavhengig av bruk, skal registreres her (omfatter kornslag til produksjon av 

fornybar energi). 

Vanlig hvete og spelthvete 

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. og Triticum monococcum L. 

Durumhvete 

Triticum durum Desf. 

Rug 

Secale cereale L., herunder blandinger av rug og andre kornslag som sås om høsten (vinterblandkorn). 

Bygg 

Hordeum vulgare L. 

Havre 

Avena sativa L., herunder blandinger av havre og andre kornslag som sås om våren. 

Maiskorn 

Mais (Zea mays L.) som høstes til korn. 

Ris 

Oryza sativa L. 

Andre kornslag til produksjon av korn 

Kornslag som sås som enkeltavlinger og høstes i tørr tilstand, og som ikke ellers er registrert under tidligere rubrikker. 

Tørkede belgfrukter og proteinvekster til høsting i tørr tilstand (herunder frø samt blandinger av korn og 

belgfrukter) 

Vekster som sås og høstes hovedsakelig for sitt proteininnhold. 

Alle arealer med tørkede belgfrukter og proteinvekster som høstes i tørr tilstand, uavhengig av bruk, skal registreres her 

(omfatter kornslag til produksjon av fornybar energi). 

Herav erter, bønnevikker og søtlupiner 

Pisum sativum L., Vicia faba L., Lupinus spp. som sås som enkeltavlinger og høstes i tørr tilstand.  
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Poteter (herunder tidligpoteter og settepoteter) 

Solanum tuberosum L. 

Sukkerbete (unntatt frø) 

Beta vulgaris L. beregnet på sukkerindustrien og framstilling av alkohol (herunder produksjon av energi). 

Fôrvekster (unntatt frø) 

Fôrbeter (Beta vulgaris L.) og planter av familien Brassicae som er beregnet på fôr, uavhengig av om det er roten eller 

stilken, samt andre planter som dyrkes hovedsakelig for bruk av deres røtter til fôr, og som ikke ellers er nevnt. 

Industriplanter 

Vekster som vanligvis ikke markedsføres direkte for konsum, fordi de trenger industriell bearbeiding før sluttbruk. 

Alle høstede arealer med industriplanter, uavhengig av bruk, skal registreres her (omfatter kornslag til produksjon av 

fornybar energi). 

Tobakk 

Nicotiana tabacum L. 

Humle 

Humulus lupulus L. 

Bomull 

Gossypium spp., høstes til fiber eller oljeholdige frø. 

Raps og rybs 

Brassica napus L. (partim) og Brassica rapa L. var. sylvestris (Lam.). Briggs, som dyrkes til framstilling av olje og 

høstes som tørre frø. 

Solsikke 

Helianthus annuus L., som høstes som tørre frø. 

Soya 

Glycine max L. Merril, som høstes som tørre frø. 

Linfrø (oljelin) 

Linum usitatissimum L., sorter som dyrkes hovedsakelig til framstilling av olje og høstes som tørre frø. 

Andre oljeholdige vekster 

Andre vekster som dyrkes hovedsakelig for sitt oljeinnhold, som høstes i moden tilstand, og som ikke ellers er nevnt. 

Lin 

Linum usitatissimum L., sorter som dyrkes hovedsakelig til framstilling av fibrer. 

Hamp 

Cannabis sativa L. 

Andre fibervekster 

Andre planter som dyrkes hovedsakelig for sitt fiberinnhold, og som ikke ellers er nevnt.  
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Aromatiske planter, medisinplanter og krydderplanter 

Planter eller deler av planter til farmasøytisk bruk, produksjon av parfyme eller konsum. 

Krydderplanter er forskjellig fra grønnsaker på den måten at de brukes i små mengder og har til formål å gi smak til 

maten heller enn innhold. 

Andre industriplanter som ikke ellers er nevnt 

Andre industriplanter som ikke ellers er nevnt. 

Omfatter arealer med vekster som utelukkende brukes til produksjon av fornybar energi. 

Friske grønnsaker, meloner og jordbær, herav: 

På friland eller under lavt beskyttelsesdekke 

Friske grønnsaker, meloner og jordbær — på friland eller under lavt beskyttelsesdekke. 

Friland 

Friske grønnsaker, meloner og jordbær dyrket på dyrkbar mark i vekselbruk med andre landbruksvekster. 

Kommersielt hagebruk 

Friske grønnsaker, meloner og jordbær dyrket på dyrkbar mark i vekselbruk bare med hagebruksvekster. 

I veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke 

Vekster som i hele eller mesteparten av sin vekstperiode dyrkes i veksthus eller under fast eller flyttbart 

beskyttelsesdekke (av glass eller stiv eller bøyelig plast). 

Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler) 

På friland eller under lavt beskyttelsesdekke 

Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler) på friland eller under lavt beskyttelsesdekke. 

I veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke 

Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler) som i hele eller mesteparten av sin vekstperiode dyrkes i veksthus eller 

under fast eller flyttbart beskyttelsesdekke (av glass eller av stiv eller bøyelig plast). 

Planter som høstes i umoden tilstand 

Omfatter alle åkervekster som høstes i umoden tilstand og hovedsakelig er beregnet til fôr, produksjon av fornybar energi 

(for eksempel produksjon av biomasse fra grønnfôrmais) eller grønngjødsel, nemlig korn, gress, belgvekster eller 

industriplanter og andre åkervekster som høstes eller brukes i umoden tilstand. 

Vekstene bør dyrkes i vekselbruk på samme jord i mindre enn fem år (ettårige eller flerårige fôrvekster). 

Vekster som ikke brukes på driftsenheten, men som selges, enten til bruk direkte på andre driftsenheter eller til industrien, 

skal tas med her. 

Midlertidig kulturbeite og eng 

Gressplanter til beiting, høy eller ensilasje som en del av vanlig vekselbruk, som varer minst ett og høyst fem avlingsår, 

og som tilsås med gress eller gressblandinger. Før arealene tilsås på nytt, skal de pløyes eller opparbeides, eller plantene 

ødelegges på annen måte, for eksempel ved hjelp av ugressmiddel. 

Blandinger av hovedsakelig gressplanter og andre fôrvekster (vanligvis belgvekster) som brukes til beite eller høstes i 

umoden tilstand eller som tørket høy, skal tas med her.  
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Andre planter som høstes i umoden tilstand 

Andre ettårige eller flerårige (mindre enn fem år) vekster som høstes i umoden tilstand, som beskrevet under «Planter 

som høstes i umoden tilstand». 

Grønnfôrmais 

Alle typer mais (Zea mays L.) som dyrkes hovedsakelig til ensilasje og som ikke høstes for bruk av kornet (hel 

kolbe, deler av eller hele planten). 

Dette omfatter grønnfôrmais som brukes direkte til fôr (uten ensilasje), samt hele kolber (korn, skaft, dekkblad) som 

høstes til fôr eller ensilasje, samt til produksjon av fornybar energi. 

Belgvekster 

Belgvekster som dyrkes og høstes i umoden tilstand som hele planter, hovedsakelig til bruk som fôr, energi eller 

grønngjødsel. 

Blandinger av hovedsakelig belgvekster (vanligvis > 80 %) og gressplanter som høstes i umoden tilstand eller som 

tørket høy, skal tas med her. 

Andre planter som høstes i umoden tilstand, og som ikke ellers er nevnt 

Andre åkervekster hovedsakelig beregnet til fôr, som høstes i umoden tilstand, og som ikke ellers er nevnt. 

Frø og spirer på dyrkbar mark 

Arealer der det produseres frø og spirer for salg, unntatt korn, ris, tørkede belgfrukter, poteter og oljeholdige frø. Omfatter 

arealer med grønnfôr til høsting av frø, røtter til høsting av frø, frø og spirer til grønnsaker og blomster for salg osv. 

Andre åkervekster 

Åkervekster som ikke ellers er nevnt. 

Brakkmark 

Dyrkbar mark som enten inngår i vekselbruket eller holdes i god landbruksmessig og miljømessig stand (GAEC(1)), som 

bearbeides eller ikke, men som det ikke er planlagt å høste i løpet av avlingsåret. 

Det vesentlige kjennetegnet på brakkmark er at den skal hvile, vanligvis i et helt avlingsår. 

Brakkmark kan være: 

1.  snaumark uten noen vekster, 

2.  mark med spontan, naturlig vegetasjon som i visse tilfeller kan brukes av dyr eller pløyes, 

3.  mark som bare er tilsådd for produksjon av grønngjødsel. 

Kjøkkenhager 

Arealer som brukes til dyrking av landbruksprodukter beregnet på konsum av gårdbrukeren og hans/hennes husholdning, 

vanligvis atskilt fra resten av landbruksarealet, og som kan gjenkjennes som kjøkkenhager. 

Overskuddsprodukter fra dette arealet selges bare leilighetsvis fra driftsenheten. Alle arealer der det dyrkes produkter som 

regelmessig markedsføres, hører inn under andre rubrikker, selv om en del av produksjonen forbrukes av gårdbrukeren og 

hans/hennes husholdning.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1306/2013 av 17. desember 2013 om finansiering, forvaltning og overvåking av den felles 

landbrukspolitikk og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) 

nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 549). 
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Permanent kulturbeite 

Arealer som brukes til permanent produksjon (fem år eller lenger) av grønne fôrvekster, som enten er sådd eller vokser naturlig, 

og som ikke regnes med til driftsenhetens vekselbruk. 

Arealet kan brukes til beite, høstes som ensilasje og høy eller brukes til produksjon av fornybar energi. 

Kulturbeite og eng, unntatt naturlig beitemark 

Permanent beite på jord av god eller middels god kvalitet. Disse arealene kan vanligvis benyttes til intensiv beiting. 

Naturlig beitemark 

Permanent kulturbeite med lav avkastning, vanligvis på jord av lav kvalitet, for eksempel i kupert terreng og høytliggende 

områder, som vanligvis ikke er gjødslet, oppdyrket, tilsådd eller drenert. 

Disse arealene kan vanligvis bare benyttes til intensiv beiting og slås vanligvis ikke eller slås på en intensiv måte, og er ikke 

tilstrekkelig til en større dyrebestand. 

Permanent kulturbeite og eng som ikke lenger drives til produksjon, og som er støtteberettiget 

Arealer av permanent kulturbeite og eng som ikke lenger drives til produksjon, som i samsvar med rådsforordning (EF) 

nr. 1782/2003(1), eller eventuelt det seneste regelverket, bevares i god landbruksmessig og miljømessig stand og er 

berettiget til finansiell støtte. 

Permanente vekster 

Vekster som ikke dyrkes i vekselbruk (unntatt permanent kulturbeite og eng), og som dyrkes på arealene gjennom en lengre 

periode og gir avlinger i flere år. 

Frukt- og bærbeplantninger 

Arealer som inneholder trær, busker samt flerårige bærplanter unntatt jordbær, til produksjon av frukt. Frukthager kan være 

av kontinuerlig type med minimal avstand mellom trærne, eller av ikke-kontinuerlig type med stor avstand. 

Frukt, herav: 

Frukt fra tempererte klimasoner 

Beplantninger med frukttrær som tradisjonelt vokser i tempererte klimasoner, til produksjon av frukt. 

Frukt fra subtropiske klimasoner 

Beplantninger med frukttrær som tradisjonelt vokser i subtropiske klimasoner, til produksjon av frukt. 

Bærarter 

Beplantninger med bærbusker som tradisjonelt vokser i både tempererte og subtropiske klimasoner, til produksjon av 

bær. 

Nøtter 

Beplantninger med nøttetrær som tradisjonelt vokser i både tempererte og subtropiske klimasoner. 

Sitrusbeplantninger 

Beplantninger med Citrus spp.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 1782/2003 av 29. september 2003 om fastsettelse av felles regler for direkte støtteordninger i henhold til den felles 

landbrukspolitikk og om fastsettelse av visse støtteordninger for gårdbrukere, og om endring av forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF)  

nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, 

(EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 (EUT L 270 av 21.10.2003, s. 1). 
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Olivenbeplantninger 

Beplantninger med Olea europea L. 

Olivenbeplantninger der det vanligvis dyrkes bordoliven 

Beplantninger med sorter som vanligvis dyrkes til produksjon av bordoliven. 

Olivenbeplantninger der det vanligvis dyrkes oliven til produksjon av olivenolje 

Beplantninger med sorter som vanligvis dyrkes til produksjon av olivenolje. 

Vingårder der det vanligvis produseres: 

Beplantninger med Vitis vinifera L. 

Kvalitetsvin 

Ulike vindruesorter til produksjon av vin med beskyttet opprinnelsesbetegnelse (BOB) som oppfyller kravene i i) 

rådsforordning (EF) nr. 479/2008(1), eller eventuelt det seneste regelverket, og ii) tilsvarende nasjonale regler. 

Ulike vindruesorter til produksjon av vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) som oppfyller kravene i i) 

rådsforordning (EF) nr. 479/2008, eller eventuelt det seneste regelverket, og ii) tilsvarende nasjonale regler. 

Andre viner 

Ulike vindruesorter til produksjon av annen vin enn BOB- og BGB-viner. 

Borddruer 

Ulike druesorter til produksjon av friske druer. 

Rosiner 

Ulike druesorter til produksjon av rosiner. 

Planteskoler 

Arealer med unge, treaktige planter som dyrkes på friland for senere utplanting: 

a)  vinplanteskoler og morrotstokker for vinplanter, 

b)  planteskoler for frukttrær og bær, 

c)  planteskoler for prydplanter, 

d)  kommersielle skogplanteskoler (unntatt planteskoler som drives i skog til dekning av driftsenhetens eget forbruk), 

e)  trær og busker til utplanting i hager, parker, langs veier og bredder (for eksempel hekkplanter, rosebusker og andre 

prydbusker og prydbartrær) samt grunnstammer og spirer av disse. 

Andre permanente vekster 

Andre permanente vekster som dyrkes i friluft, unntatt vekster nevnt under forrige overskrift og særlig vekster som brukes 

til fletting og veving, og som vanligvis høstes hvert år, samt trær som plantes til kommersielle formål, f.eks. juletrær på 

landbruksarealer i drift. 

Permanente vekster i veksthus  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 479/2008 av 29. april 2008 om den felles markedsordning for vin og om endring av forordning (EF)  

nr. 1493/1999, (EF) nr. 1782/2003, (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 3/2008 og oppheving av forordning (EØF) nr. 2392/86 og (EF) 

nr. 1493/1999 (EUT L 148 av 6.6.2008, s. 1). 
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Andre arealer 

Til «andre arealer» hører landbruksareal som ikke er i drift (landbruksareal som av økonomiske, sosiale eller andre grunner ikke 

lenger drives, og som ikke inngår i vekselbruket), skogmark samt bebygd areal, prydhager, gårdsplasser, veier, dammer, 

steinbrudd, ufruktbar jord, steingrunn osv. 

Landbruksareal som ikke er i drift 

Arealer som tidligere har vært brukt som landbruksarealer, men som i undersøkelsens referanseår av økonomiske, sosiale 

eller andre grunner ikke lenger inngår i vekselbruket, dvs. som ikke er beregnet på landbruk. 

Disse arealene vil igjen kunne dyrkes ved hjelp av de midler som vanligvis er tilgjengelige i en driftsenhet. 

Skogmark 

Arealer som er dekket med skogstrær eller krattskog, herunder poppelbeplantninger og andre lignende trær innenfor eller 

utenfor skog samt skogplanteskoler i skog til dekning av driftsenhetens eget forbruk, i tillegg til anlegg for skogsdrift 

(skogsveier, lagringsplasser for tømmer osv.). 

Herav småskog med kort omdriftstid 

Skogmark til dyrking av trær, med en omdriftstid på høyst 20 år. 

Omdriftstiden er tidsrommet mellom første såing/utplanting av trærne og felling av sluttproduktet, uten at vanlige 

skogsforvaltningstiltak som tynning regnes som felling. 

Andre arealer (bebygd areal, gårdsplasser, veier, dammer, steinbrudd, ufruktbar jord, steingrunn osv.) 

Alle deler av det samlede arealet i driftsenheten som verken utgjør landbruksareal i drift, landbruksareal som ikke er i drift, 

eller skogmark. 

Sopp 

Sopp som dyrkes i bygninger som er konstruert for eller tilpasset soppdyrking, samt i underjordiske rom, huler og kjellere. 

Energivekster (til produksjon av biodrivstoff eller annen fornybar energi) 

Produksjonsarealer til visse energivekster som ikke brukes til andre formål enn energiproduksjon, og som dyrkes på 

dyrkbart landbruksareal. 

Areal med vanning 

Samlet areal som kan vannes 

Det største arealet med landbruksareal i drift som kan vannes i referanseåret ved hjelp av det anlegget og den 

vannmengden som vanligvis er tilgjengelig på driftsenheten. 

Samlet areal med vekster som er vannet minst én gang de siste tolv månedene 

Arealer med vekster som faktisk har vært vannet minst én gang i løpet av de tolv månedene forut for undersøkelsens 

referansedag. 

Benyttede vanningsmetoder 

Overflatevanning (oversvømmelse, furer) 

Vannet ledes langs jorden ved hjelp av tyngdekraften, enten ved at hele arealet oversvømmes eller ved at vannet ledes 

langs små furer mellom radene med vekster. 

Spredervanning 

Plantene vannes ved at vann under høyt trykk spres som regn over parsellene.  
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Dryppvanning 

Vann tilføres planter fra lav høyde, enten ved drypping, ved bruk av småspredere eller ved tåkesprøyting. 

Vannkilde til vanning på driftsenheten 

Kilden til alt eller mesteparten av vannet som brukes på driftsenheten. 

Grunnvann på driftsenheten 

Vannkilder som ligger på eller i nærheten av driftsenheten, og der vannet pumpes fra borede eller gravde brønner eller 

fra frittflytende naturlige grunnvannskilder eller lignende. 

Overflatevann på driftsenheten 

Små naturlige dammer eller kunstige demninger som i sin helhet befinner seg på driftsenheten eller benyttes bare av én 

driftsenhet. 

Overflatevann fra innsjøer, elver og vassdrag utenfor driftsenheten 

Overflatevann (innsjøer, elver, andre vassdrag) som ikke er kunstig anlagt til vanningsformål. 

Vann fra felles vannforsyningsnett utenfor driftsenheten 

Vann som kommer utenfra driftsenheten, men som ikke er nevnt under «Overflatevann fra innsjøer, elver og vassdrag 

utenfor driftsenheten», og som er tilgjengelig for minst to driftsenheter. 

Andre kilder 

Andre vannkilder til vanning som ikke ellers er nevnt. Disse kan være sterkt saltholdige kilder, f.eks. Atlanterhavet eller 

Middelhavet, som behandles for å redusere saltkonsentrasjonen (avsaltes) før bruk, eller brakkvannskilder (lavt 

saltinnhold), f.eks. Østersjøen og visse elver, som kan benyttes direkte uten behandling. Vannet kan også ha vært 

gjennom spillvannbehandling og leveres til brukeren som gjenvunnet spillvann. 

III. HUSDYR 

Antallet produksjonsdyr som på undersøkelsens referansedag tilhører driftsenheten direkte, eller som forvaltes av driftsenheten. 

Dyrene er ikke nødvendigvis gårdbrukerens eiendom. Disse dyrene kan befinne seg på driftsenheten (eller på landbruksarealer i 

drift eller i staller som brukes av driftsenheten), eller utenfor driftsenheten (på fellesbeiter eller i dyredrift osv.). 

Dyr av hestefamilien 

Husdyr av familien Equidae, genus Equus (hester, esler, o.l.). 

Storfe 

Husdyr av artene Bos taurus og Bubalus bubalus, herunder hybrider som Beefalo. 

Storfe under ett år, hanndyr og hunndyr 

Storfehanndyr, mellom ett og to år 

Storfehunndyr, mellom ett og to år 

Storfehanndyr, to år eller eldre 

Kviger, to år eller eldre 

Storfehunndyr, to år eller eldre, som ennå ikke har kalvet. 

Melkekyr 

Storfehunndyr som allerede har kalvet (herunder dyr under to år), og som på grunn av sin rase eller sine særlige egenskaper 

holdes utelukkende eller hovedsakelig for produksjon av melk beregnet på konsum eller bearbeiding til meierivarer.  
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Andre kyr 

Storfehunndyr som allerede har kalvet (herunder dyr under to år), og som på grunn av sin rase eller sine særlige egenskaper 

holdes utelukkende eller hovedsakelig for produksjon av kalver, og hvis melk ikke er beregnet på konsum eller bearbeiding 

til meierivarer. 

Sau og geit 

Sau (alle aldre) 

Husdyr av arten Ovis aries. 

Avlshunndyr 

Søyer og bedekkede søyelam. 

Annen sau 

All annen sau enn avlshunndyr. 

Geit (alle aldre) 

Husdyr av underarten Capra aegagrus hircus. 

Avlshunndyr 

Hunndyr som har kjeet, og geiter som er blitt paret. 

Annen geit 

Alle andre geiter enn avlshunndyr. 

Svin 

Husdyr av arten Sus scrofa domesticus. 

Smågris med levendevekt under 20 kg 

Smågris som vanligvis har en levendevekt under 20 kg. 

Avlspurker på 50 kg eller mer 

Hunndyr av gris på 50 kg eller mer som skal brukes til avl, uansett om de har griset eller ikke. 

Andre svin 

Svin som ikke ellers er nevnt. 

Fjørfe 

Broilere 

Husdyr av arten Gallus gallus som holdes for kjøttproduksjon. 

Verpehøner 

Husdyr av arten Gallus gallus som har begynt å verpe og holdes for eggproduksjon. 

Annet fjørfe 

Fjørfe som ikke er nevnt under Broilere eller Verpehøner. 

Kalkuner 

Husdyr av arten Meleagris.  
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Ender 

Husdyr av arten Anas og Cairina moschata. 

Gjess 

Husdyr av arten Anser anser dom. 

Struts 

Struts (Struthio camelus). 

Annet fjørfe, ikke ellers nevnt 

Kaniner, avlshunndyr 

Hunnkaniner (av arten Oryctolagus) som brukes til produksjon av kjøtt, og som har fått unger. 

Bier 

Antall bikuber med bier (Apis mellifera) som holdes for produksjon av honning. 

Husdyr som ikke ellers er nevnt 

Andre dyr som brukes til produksjon, og som ikke ellers er nevnt i dette avsnittet. 

IV. ARBEIDSKRAFT 

i)  LANDBRUKSARBEID PÅ DRIFTSENHETEN 

Arbeidskraft på driftsenheten 

Arbeidskraften på driftsenheten omfatter alle personer som har fullført obligatorisk utdanning (over skolepliktig alder), og 

som har utført landbruksarbeid på driftsenheten i løpet av de siste tolv månedene forut for undersøkelsens referansedag. 

Med mindre det i nasjonal lovgivning er fastsatt en minstealder for obligatorisk utdanning på heltid eller deltid, skal 15 år 

regnes som over skolepliktig alder. 

Eneansvarlige gårdbrukere som ikke utfører landbruksarbeid på driftsenheten, registreres i undersøkelsen, men regnes ikke 

med i «Samlet arbeidskraft i landbruket». 

Personer som har nådd pensjonsalder, men som fortsetter å arbeide på driftsenheten, skal regnes som arbeidskraft på 

driftsenheten. 

Personer som arbeider på driftsenheten for tredjemanns regning, eller som en del av en avtale om gjensidig hjelp (for 

eksempel arbeidskraft fra en landbruksentreprenør eller et kooperativ), skal ikke tas med. 

Landbruksarbeid 

Landbruksarbeid omfatter alle typer arbeid på driftsenheten som bidrar til enten i) virksomhet som definert i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 1166/2008, ii) vedlikehold av produksjonsmidlene, eller iii) virksomhet som er direkte avledet av disse 

produksjonsaktiviteter. 

Tid som brukes til landbruksarbeid på driftsenheten 

Den tid som brukes til landbruksarbeid på driftsenheten, omfatter arbeidstid som faktisk brukes til landbruksarbeid på 

driftsenheten, unntatt arbeid i gårdbrukerens eller driftslederens husholdning. 

Årsverk 

Sysselsatte normalårsverk, dvs. utførte timeverk delt på det gjennomsnittlige årlige antall arbeidstimer i heltidsjobber i 

staten. 

Med heltidsarbeid menes det minste antall timer som er fastsatt i de nasjonale bestemmelsene om arbeidsavtaler. Dersom 

antall timer ikke er angitt i disse avtalene, regnes det med 1 800 timer i året (225 arbeidsdager à åtte timer).  
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Gårdbruker 

Gårdbrukeren er den fysiske person, gruppe av fysiske personer eller juridiske person som driver driftsenheten i sitt navn, 

og som er juridisk og økonomisk ansvarlig for driftsenheten, dvs. som tar den økonomiske risiko ved driftsenheten. 

Gårdbrukeren kan være eier, forpakter, langsiktig forpakter, brukshaver eller bestyrer. 

Kjønn 

Alder 

Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) 

Driftsleder 

Driftslederen er den fysiske person som er ansvarlig for den normale, daglige økonomiske og produksjonsmessige drift av 

den aktuelle driftsenheten. 

Kjønn 

Alder 

Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) 

Driftslederens utdanning 

Driftslederens landbruksutdanning 

Bare praktisk landbrukserfaring 

Erfaring tilegnet ved praktisk arbeid på en driftsenhet i landbruket. 

Grunnleggende landbruksutdanning 

All avsluttet utdanning på en landbruksskole for grunnleggende landbruksutdanning og/eller ved et utdanningssenter 

med spesialisering i visse fag (herunder hagebruk, vindyrking, skogbruk, fiskeoppdrett, veterinærvitenskap, 

landbruksteknologi og beslektede fag). Fullført læretid innenfor landbruk regnes også som grunnleggende 

utdanning. 

Fullstendig landbruksutdanning 

All utdanning som tilsvarer minst to år heltidsutdanning etter obligatorisk utdanning, og som fullføres ved 

landbruksskole, universitet eller annen institusjon for høyere utdanning innen landbruk, hagebruk, vindyrking, 

skogbruk, fiskeoppdrett, veterinærvitenskap, landbruksteknologi eller beslektede fag. 

Yrkesrettet opplæring som driftslederen har gjennomgått de siste tolv månedene 

Yrkesrettet opplæring er opplæringstiltak eller -virksomhet som tilbys av en lærer eller opplæringsinstitusjon hvis 

primære mål er tilegnelse av nye ferdigheter knyttet til landbruksvirksomhet eller aktiviteter direkte knyttet til 

driftsenheten eller utvikling og forbedring av eksisterende virksomhet. 

Medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie som utfører landbruksarbeid på driftsenheten 

Medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie, herunder ektefelle, som utfører landbruksarbeid på driftsenheten, 

men som ikke nødvendigvis bor på driftsenheten. 

Som gårdbrukerens familiemedlemmer regnes vanligvis ektefelle, slektninger i rett opp- og nedstigende linje (herunder 

inngiftede og adopterte) samt gårdbrukerens eller hans/hennes ektefelles søsken.  
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To personer som bor sammen som partnere uten å være gift, regnes også som ektefeller. 

Medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie som utfører landbruksarbeid på driftsenheten: menn 

— Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) 

Medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie som utfører landbruksarbeid på driftsenheten: kvinner 

— Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) 

Fast arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer 

Alle andre personer enn gårdbrukeren og hans/hennes familiemedlemmer som utfører landbruksarbeid og mottar en form for 

vederlag (lønn, overskudd eller annen betaling, herunder betaling i naturalia) fra driftsenheten. 

Fast arbeidskraft viser til personer som har utført landbruksarbeid på driftsenheten hver uke i løpet av de siste tolv 

månedene forut for undersøkelsens referansedag, uansett ukentlig arbeidstid. 

Dette omfatter også personer som selv om de har arbeidet fast i en del av de siste tolv månedene, ikke har arbeidet i hele 

dette tidsrommet, av følgende grunner: 

1.  spesielle produksjonsforhold på driftsenheten (for eksempel enheter som spesialiserer seg på produksjon av oliven eller 

druer eller frukt og grønnsaker på friland eller på oppfôring av dyr på beite eller der det bare er bruk for arbeidskraften i 

et begrenset antall måneder i året), 

2.  fravær på grunn av ferie, militærtjeneste, sykdom, ulykke, dødsfall, 

3.  begynnelse eller opphør av arbeidsforholdet ved driftsenheten (omfatter også arbeidere som avslutter sitt arbeidsforhold 

hos én driftsenhet for å arbeide for en annen driftsenhet i løpet av de siste tolv månedene forut for undersøkelsens 

referansedag), 

4.  full arbeidsstans i driftsenheten på grunn av tilfeldige hendelser (oversvømmelse, brann osv.). 

Fast arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer: menn 

— Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) 

Fast arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer: kvinner 

— Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) 

Midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer: menn og kvinner 

Omfatter personer som i løpet av de siste tolv månedene forut for undersøkelsens referansedag ikke har arbeidet på 

driftsenheten hver uke, av andre grunner enn de som er angitt under «Fast arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer». 

Arbeidsdager utført av midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, viser til alle dager som er av en slik lengde 

at arbeidstakeren mottar lønn eller en form for vederlag (lønn, overskudd eller annen betaling, herunder betaling i naturalia) 

for en hel dags arbeid som vanligvis utføres av en heltidsarbeidende landbruksarbeider. Fridager og fravær pga. sykdom skal 

ikke tas med. 

Med hel arbeidsdag menes en normal arbeidsdag for fast ansatte heltidsarbeidende landbruksarbeidere. 

ii)  ANNET INNTEKTSGIVENDE ARBEID: ARBEID PÅ DRIFTSENHETEN SOM IKKE ER LANDBRUKSARBEID (IKKE DIREKTE 

TILKNYTNING TIL DRIFTSENHETEN), OG ARBEID UTENFOR DRIFTSENHETEN 

Med annet inntektsgivende arbeid menes all virksomhet som utføres mot vederlag (lønn, overskudd eller annen betaling, 

herunder betaling i naturalia), unntatt landbruksarbeid på driftsenheten, som definert i avsnitt IV i), og annet inntektsgivende 

arbeid som har direkte tilknytning til driftsenheten, som definert i vedlegg V i). 

Dette omfatter landbruksarbeid utført av arbeidskraften til en driftsenhet for en annen driftsenhet.  
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Opplysningene samles inn bare for gårdbrukere på driftsenheter der gårdbrukeren er en fysisk person (dvs. der gårdbrukeren 

også er driftslederen) og for alle sammenslutninger av driftsenheter. Det skal ikke samles inn opplysninger for eneansvarlige 

gårdbrukere der gårdbrukeren ikke er driftsleder samt for juridiske personer. 

Opplysninger om annet inntektsgivende arbeid skal registreres for gårdbrukeren og for andre medlemmer av den eneansvarlige 

gårdbrukerens familie. Opplysningene skal bare registreres dersom de er involvert i gårdsarbeid eller annet arbeid med direkte 

tilknytning til driftsenheten. 

Sekundærvirksomhet som ikke kan skilles ut og ikke er inntektsgivende landbruksarbeid, skal ikke tas med ettersom det inngår 

i landbruksarbeid. 

Arbeid som er omfattet, klassifiseres som 

— hovedvirksomhet – virksomhet som opptar minst like mye tid som landbruksarbeidet utført for driftsenheten, 

— sekundærvirksomhet – virksomhet som opptar mindre tid enn landbruksarbeidet utført for driftsenheten. 

Annet inntektsgivende arbeid som utføres av en gårdbruker som også er driftsleder: 

Alt inntektsgivende arbeid som ikke har direkte tilknytning til driftsenheten, og som utføres av en gårdbruker som også er 

driftsleder, som hans/hennes hoved- eller sekundærvirksomhet. 

Annet inntektsgivende arbeid som utføres av den eneansvarlige gårdbrukerens familiemedlemmer: 

Hovedvirksomhet. 

Antall personer (enten den eneansvarliges ektefelle eller andre familiemedlemmer) som har som hovedvirksomhet 

inntektsgivende arbeid som ikke har direkte tilknytning til driftsenheten. 

Sekundærvirksomhet 

Antall personer (enten den eneansvarliges ektefelle eller andre familiemedlemmer) som har som sekundærvirksomhet 

inntektsgivende arbeid som ikke har direkte tilknytning til driftsenheten. 

V. ANNET INNTEKTSGIVENDE ARBEID PÅ DRIFTSENHETEN (MED DIREKTE TILKNYTNING TIL DRIFTSENHETEN) 

i)  LISTE OVER ANNET INNTEKTSGIVENDE ARBEID 

Annet inntektsgivende arbeid på driftsenheten omfatter alt annet arbeid enn landbruksarbeid med direkte tilknytning til 

driftsenheten og med økonomisk betydning for den. 

Med «arbeid med tilknytning til driftsenheten» menes virksomhet der enten driftsenhetens ressurser (areal, bygninger, maskiner 

o.l.) eller produkter benyttes. Dersom det bare brukes arbeidskraft (familie og ikke-familie), og ingen andre av driftsenhetens 

ressurser, anses arbeidskraften å arbeide for to ulike arbeidsgivere, og dette annet inntektsgivende arbeid anses derfor ikke å ha 

direkte tilknytning til driftsenheten. 

Omfatter både landbruksarbeid og annet arbeid enn landbruksarbeid for andre driftsenheter. 

Med inntektsgivende arbeid menes i denne sammenheng aktivt arbeid, og finansinvesteringer omfattes derfor ikke. Utleie av 

areal for ulike aktiviteter uten ytterligere involvering i disse aktiviteter, omfattes heller ikke. 

Yting av helse- og sosialtjenester eller tjenester knyttet til undervisning 

Virksomhet som er knyttet til yting av helse- og sosialtjenester eller undervisningstjenester og/eller forretningsvirksomhet 

med sosiale interesser, der driftsenhetens ressurser eller dens råvarer benyttes. 

Turisme, innkvartering og annen virksomhet knyttet til fritid 

All virksomhet innen turisme, innkvartering, besøk på driftsenheten av turister eller andre grupper, sports- og rekreasjons-

aktiviteter osv. der driftsenhetens areal, bygninger eller andre ressurser brukes.  
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Håndverk 

Håndverksprodukter som framstilles på driftsenheten av gårdbrukeren eller hans/hennes familiemedlemmer, eller av 

arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, forutsatt at de også utfører landbruksarbeid, uansett hvordan produktene 

selges. 

Bearbeiding av landbruksvarer 

All bearbeiding av en landbruksråvare til et sekundærprodukt på driftsenheten, uansett om råmaterialet er framstilt på 

driftsenheten eller kjøpt utenfra. Dette omfatter bearbeiding av kjøtt, ysting osv. 

All bearbeiding av landbruksvarer hører inn under denne rubrikken, uansett om det anses som landbruksvirksomhet eller 

ikke. Produksjon av vin eller olivenolje omfattes derfor ikke med mindre den innkjøpte delen av vin eller olivenolje er 

betydelig. 

Produksjon av fornybar energi 

Produksjon av fornybar energi til salgsformål, herunder biogass, biodrivstoff eller elektrisk kraft ved bruk av vindturbiner, 

annet utstyr eller landbruksråvarer. 

Fornybar energi som bare produseres til bruk på driftsenheten, skal ikke tas med her. 

Bearbeiding av trevirke (for eksempel sagbruk) 

Bearbeiding av råtømmer på driftsenheten til salgsformål (saging av tømmer osv.). 

Akvakultur 

Oppdrett av fisk, ferskvannskreps osv. på driftsenheten. Virksomhet som bare omfatter fiske, skal ikke tas med. 

Leiearbeid (med bruk av driftsenhetens utstyr) 

Leiearbeid der driftsenhetens utstyr brukes, enten innenfor eller utenfor landbrukssektoren, for eksempel snørydding, 

transportvirksomhet, vedlikehold av landskapet, tjenesteyting innenfor landbruks- og miljøområdet osv. 

Landbruksarbeid (for andre driftsenheter) 

Arbeid som ikke er landbruksarbeid 

Skogbruk 

Skogbruksarbeid som benytter arbeidskraft på driftsenheten og driftsenhetens maskiner og utstyr som vanligvis brukes til 

landbruksformål. 

Annet 

Annet inntektsgivende arbeid i tilknytning til driftsenheten som ikke ellers er nevnt. 

Hvem er involvert? 

Arbeid som er omfattet, klassifiseres som 

— hovedvirksomhet – som opptar minst like mye tid som landbruksarbeidet utført for driftsenheten, 

— sekundærvirksomhet – virksomhet som opptar mindre tid enn landbruksarbeidet utført for driftsenheten. 

Gårdbruker som også er driftsleder 

Andre medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie, som hovedvirksomhet 

Andre medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie, som sekundærvirksomhet 

Personer som ikke er familiemedlemmer, men som arbeider fast på driftsenheten, som hovedvirksomhet 

Personer som ikke er familiemedlemmer, men som arbeider fast på driftsenheten, som sekundærvirksomhet 
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ii)  BETYDNINGEN AV ANNET INNTEKTSGIVENDE ARBEID MED DIREKTE TILKNYTNING TIL DRIFTSENHETEN 

Prosentdel av driftsenhetens sluttproduksjon 

Betydningen av annet inntektsgivende arbeid som har direkte tilknytning til driftsenhetens sluttproduksjon, beregnes som 

andelen av omsetningen fra annet inntektsgivende arbeid som har direkte tilknytning til driftsenheten i forhold til driftsenhetens 

samlede omsetning og dens direkte betalinger i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1307/2013(1). 

(FORHOLD) =  

(Omsetning fra annet inntektsgivende arbeid med direkte tilknytning til driftsenheten 

Driftsenhetens samlede omsetning (landbruksarbeid og annet inntektsgivende arbeid med 

direkte tilknytning til driftsenheten) + direkte betalinger) 

VI. STØTTE TIL UTVIKLING AV LANDDISTRIKTENE 

Driftsenheten har dratt nytte av følgende tiltak for utvikling av landdistriktene de siste tre årene 

Tiltakene fastsatt i avdeling III, kapittel 1 i forordning (EU) nr. 1305/2013 som gårdbrukeren har dratt nytte av. 

Det skal samles inn opplysninger om hvorvidt driftsenheten har dratt nytte av noen av følgende tiltak for utvikling av 

landdistriktene de siste tre årene i henhold til visse faste standarder og regler angitt i det seneste regelverket. 

Gårdbrukeres deltaking i ordninger for næringsmiddelkvalitet 

Artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Kvalitetsordninger for landbruksvarer og næringsmidler 

Betalinger i tilknytning til Natura 2000 og rammedirektivet om vann(2) 

Artikkel 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Natura 2000 og betalinger i henhold til rammedirektivet om vann 

Betalinger for miljø- og klimavennlig landbruk 

Artikkel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Miljø- og klimavennlig landbruk 

Økologisk landbruk 

Artikkel 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Økologisk landbruk 

Betaling for dyrevelferd 

Artikkel 33 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Dyrevelferd 

Investeringer i fysiske eiendeler 

Artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Investeringer i fysiske eiendeler 

Forebygging og gjenoppretting av skade på landbrukets produksjonspotensial som skyldes naturkatastrofer og 

andre katastrofer 

Artikkel 18 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Gjenoppretting av landbrukets produksjonspotensial som skyldes 

naturkatastrofer og andre katastrofer, og innføring av passende forebyggende tiltak 

Landbruks- og næringsutvikling 

Artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Landbruks- og næringsutvikling 

Investeringer i utvikling av skogarealer og skogers levedyktighet 

Artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Investeringer i utvikling av skogarealer og skogers levedyktighet 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1307/2013 av 17. desember 2013 om fastsettelse av regler for direkte betalinger til 

gårdbrukere i henhold til støtteordninger innenfor rammen av den felles landbrukspolitikk, og om oppheving av rådsforordning (EF)  

nr. 637/2008 og rådsforordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 608). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1). 
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Nyplanting av skog og opprettelse av skogmark 

Artikkel 22 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Nyplanting av skog og opprettelse av skogmark 

Etablering av systemer for skoglandbruk 

Artikkel 23 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Etablering av systemer for skoglandbruk 

Forebygging og gjenoppretting av skader på skog 

Artikkel 24 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Forebygging og gjenoppretting av skade på skog som skyldes skogbranner, 

naturkatastrofer og andre katastrofer 

Investeringer som forbedrer skogers motstandsdyktighet og miljøverdi 

Artikkel 25 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Investeringer som forbedrer skogøkosystemers motstandsdyktighet og 

miljøverdi 

Investeringer i skogbruksteknologier og i bearbeiding, mobilisering og markedsføring av skogbruksprodukter 

Artikkel 26 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Investeringer i skogbruksteknologier og i bearbeiding, mobilisering og 

markedsføring av skogbruksprodukter 

Betalinger til områder med naturlige eller andre særlige begrensninger 

Artikkel 31 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Betalinger til områder med naturlige eller andre særlige begrensninger 

Tjenester for miljø- og klimavennlig skogbruk og vern av skoger 

Artikkel 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Tjenester for miljø- og klimavennlig skogbruk og vern av skoger 

Risikohåndtering 

Artikkel 36 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Risikohåndtering 

VII. METODER FOR JORDFORVALTNING OG HUSDYRGJØDSELHÅNDTERING SOM BRUKES PÅ DRIFTSENHETER I 

LANDBRUKET 

Metoder for opparbeiding av jord på dyrkbar mark (friland) 

Konvensjonell opparbeiding av jord 

Dyrkbar mark som bearbeides med konvensjonell opparbeiding der jorden vendes, vanligvis med veltefjøl eller skålplog 

som første bearbeiding, etterfulgt av sekundær bearbeiding med skålharver. 

Redusert opparbeiding av jord 

Dyrkbar mark som bearbeides med skånsom opparbeiding (redusert opparbeiding), en praksis eller metode som etterlater 

planterester (minst 30 %) på jordoverflaten for å begrense erosjon og holde på fuktighet, vanligvis ved å ikke vende jorden. 

Ingen opparbeiding (unntatt dyrkbar mark (friland) som er dekket av flerårige vekster) 

Dyrkbar mark som ikke opparbeides mellom høsting og såing. 

Jorddekke på dyrkbar mark (friland) 

Måten dyrkbar mark er dekket med planter eller rester eller ligger bar om vinteren. 

Vanlige vintervekster 

Dyrkbar mark der vekster sås om høsten og vokser om vinteren (vanlige vintervekster som for eksempel høsthvete), og 

vanligvis høstes eller brukes til beite.  
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Dekkvekster eller mellomvekster 

Dyrkbar mark der planter sås for å redusere tapet av jord, næringsstoffer og plantevernmidler i løpet av vinteren eller andre 

perioder der marken ellers ville vært bar og utsatt for tap. Disse vekstene har lav økonomisk verdi, og har som hovedmål å 

beskytte jorden og næringsstoffene. 

Vanligvis pløyes de om våren før tilsåing med andre vekster, og de høstes ikke og brukes heller ikke til beiting. 

Planterester 

Dyrkbart mark som om vinteren er dekket med planterester og stubb fra forrige høstesesong. Omfatter ikke mellomvekster 

og dekkvekster. 

Bar jord 

Dyrkbar mark som pløyes eller på annen måte bearbeides om høsten og ikke sås eller dekkes med planterester om vinteren, 

men ligger bar til det landbrukstekniske arbeid før såing eller i forbindelse med såing etterfølgende vår. 

Dyrkbar mark (friland) som er dekket av flerårige vekster 

Dyrkbar mark (friland) som er dekket av flerårige vekster som ikke sås eller dyrkes i referanseåret. 

Vekselbruk på dyrkbar mark 

Vekselbruk innebærer å alternere vekster på en bestemt mark etter planlagt mønster eller rekkefølge i etterfølgende år, slik at 

vekster av samme art ikke blir dyrket uavbrutt på samme mark. 

Andel dyrkbar mark som inngår i vekselbruket 

Dyrkbar mark er del av planlagt vekselbruk. 

Områder med økologisk fokus – samlet areal med grensemerker, buffersoner, hekker, trær, brakkmark, biotoper, 

skogkledde områder og landskapstrekk 

Områder som driftslederen garanterer er et område med økologisk fokus i samsvar med artikkel 46 i forordning (EU)  

nr. 1307/2013. Samlet areal med grensemerker, buffersoner, hekker, trær, brakkmark, biotoper, skogkledde områder og 

landskapstrekk. 

Skal bare rapporteres av driftsenheter med mer enn 15 ha dyrkbar mark. 

Metoder for husdyrgjødsling 

Prosentdelen av driftsenhetens samlede gjødsling (produsert og tilført minus fraført) som spres på landbruksarealet ved bruk av 

de ulike metodene som finnes. 

Bredspredning 

Husdyrgjødsel spres på overflaten av et landområde eller vekstareal uten bruk av stripespredning. 

Ingen innarbeiding 

Prosentdelen av den samlede mengden husdyrgjødsel som ikke innarbeides i jorden. Omfatter husdyrgjødsel som ikke 

er innarbeidet i jorden 24 timer etter bredspredning. 

Innarbeiding innen fire timer 

Prosentdelen av den samlede mengden husdyrgjødsel som innarbeides mekanisk i jorden innen fire timer etter 

spredning. 

Innarbeiding etter fire timer 

Prosentdelen av den samlede mengden husdyrgjødsel som innarbeides mekanisk i jorden senere enn fire timer etter 

spredning. Husdyrgjødsel som ikke er innarbeidet i løpet av 24 timer etter bredspredning, skal ikke omfattes her, men 

under «Ingen innarbeiding». 
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Stripespredning 

Flytende husdyrgjødsel påføres et område i parallelle striper uten husdyrgjødsel mellom stripene ved hjelp av en 

stripespreder som er festet til enden av en beholder eller traktor for å spre flytende husdyrgjødsel eller bløtgjødsel i 

jordhøyde. 

Slepeslange 

En type stripespreder som består av et antall slanger festet til en bom, men som ikke bruker utstyr beregnet på å skille 

vekster eller gress. 

Slepesko 

En type stripespreder som består av et antall fot- eller skoformede innretninger festet til en bom som skiller vekster eller 

gress, for å plassere husdyrgjødselen i striper på overflaten samtidig som søl på vekster og gress reduseres. 

Nedfelling 

Spredning av flytende husdyrgjødsel eller bløtgjødsel i riller i jorden i ulike dybder avhengig av type nedfeller. 

Grunn nedfelling 

Sporene er grunne, vanligvis rundt 50 mm dype. De holdes åpne etter at gjødselen er plassert. 

Dyp nedfelling 

Sporene er dypere, vanligvis rundt 150 mm dype. De lukkes etter at gjødselen er plassert. 

Innførsel og utførsel av husdyrgjødsel til og fra driftsenheten 

Samlet mengde produsert husdyrgjødsel som føres ut av driftsenheten 

Mengden husdyrgjødsel som transporteres vekk fra driftsenheten. 

Husdyrgjødsel som føres inn til driftsenheten 

Mengden husdyrgjødsel som leveres til driftsenheten til bruk i landbruk, uavhengig av om gjødselen mottas mot 

betaling eller gratis.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 431/2014 

av 24. april 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistikk 

med hensyn til gjennomføringen av årlig statistikk om husholdningers energiforbruk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 av 22. oktober 2008 om energistatistikk(1), særlig 

artikkel 4 nr. 3 og artikkel 9 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1099/2008 ble det fastsatt en felles ramme for utarbeiding, oversending, vurdering og spredning 

av sammenlignbar energistatistikk i Unionen. 

2) Den intensive utviklingen av EUs politikk, teknologiske framskritt og betydningen av å forankre EUs mål i energidata 

gjør at energistatistikk er et meget dynamisk statistikkområde. Det er derfor nødvendig med regelmessige ajourføringer 

for at det statistiske dekningsområdet skal stemme overens med økende eller endrede behov. 

3) Gjennom forordning (EF) nr. 1099/2008 fikk Kommisjonen gjennomføringsmyndighet til å endre vedleggene i 

forordningen. 

4) I henhold til forordning (EF) nr. 1099/2008 skal Kommisjonen (Eurostat) i samarbeid med medlemsstatene utarbeide 

detaljert statistikk over endelig energiforbruk og gradvis inkludere denne i statistikkens dekningsområde, som definert i 

vedleggene til forordningen. 

5) Kommisjonen har utviklet statistikk over energiforbruk i husholdninger og drøftet gjennomførbarhet, produksjons-

kostnader, fortrolighet og oppgavebyrde med medlemsstatene. 

6) Forordning (EF) nr. 1099/2008 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg A og B til forordning (EF) nr. 1099/2008 erstattes av vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 1.5.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 292/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 87. 

(1) EUT L 304 av 14.11.2008, s. 1. 

2021/EØS/17/90 
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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. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG A 

TERMINOLOGI 

I dette vedlegg forklares eller defineres termer som brukes i de andre vedleggene. 

1.  GEOGRAFISKE MERKNADER 

For rapportering av statistikk gjelder følgende geografiske presiseringer: 

— Australia omfatter ikke oversjøiske territorier. 

— Danmark omfatter ikke Færøyene og Grønland. 

— Frankrike omfatter Monaco, men ikke de franske oversjøiske territorier Guadeloupe, Martinique, Fransk Guyana, 

Réunion, Saint Pierre og Miquelon, Ny-Caledonia, Fransk Polynesia, Wallis og Futuna, Mayotte. 

— Italia omfatter San Marino og Vatikanstaten. 

— Japan omfatter Okinawa. 

— Nederland omfatter ikke Surinam og De nederlandske Antillene. 

— Portugal omfatter Azorene og Madeira. 

— Spania omfatter Kanariøyene, Balearene og Ceuta og Melilla. 

— Sveits omfatter ikke Liechtenstein. 

— De forente stater omfatter de 50 delstatene, District of Columbia, de amerikanske Jomfruøyene, Puerto Rico og 

Guam. 

2.  AGGREGATER 

Produsenter klassifiseres etter formålet med produksjonen: 

— Hovednæringsprodusent: private og offentlige virksomheter som har som hovednæring å produsere elektrisk kraft 

og/eller varme med henblikk på salg til tredjemenn. 

— Egenprodusenter: private og offentlige virksomheter som produserer elektrisk kraft og/eller varme helt eller delvis til 

eget bruk som støttenæring i forbindelse med hovednæringen. 

Merk: Kommisjonen kan presisere terminologien ytterligere ved å tilføye relevante henvisninger til NACE etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 nr. 2 etter ikrafttredelse av en revisjon av NACE-

standarden. 

2.1. Forsynings- og omdanningssektorene 

Produksjon/innenlandsk produksjon 

Brenselmengder som utvinnes eller produseres, beregnet i etterkant av eventuelle prosesser for å fjerne uvirksomme 

stoffer. Produksjon omfatter mengder som forbrukes av produsenten i produksjonsprosessen (f.eks. til oppvarming 

eller drift av maskiner og utstyr) samt leveranser til andre energiprodusenter for omdanning eller annen bruk. 

Med innenlandsk menes produksjon fra ressurser som ligger i den berørte staten. 
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Import/eksport 

For geografiske definisjoner, se avsnittet «Geografiske merknader». 

Med mindre noe annet er oppgitt viser «import» til opprinnelsesstaten (staten der energiproduktet ble produsert) til 

bruk i den rapporterende staten, og «eksport» til staten der det produserte energiproduktet forbrukes. 

Mengder anses som importert eller eksportert når de har passert statens politiske grenser, uansett om de er tollklarert 

eller ikke. 

Dersom verken opprinnelses- eller bestemmelsesstat er kjent, kan «Annet» brukes. 

Det kan oppstå statistiske forskjeller dersom det bare er samlet import og eksport som foreligger i henhold til 

ovennevnte definisjoner, og den geografiske inndelingen bygger på en annen undersøkelse, kilde eller begrepsbruk.  

I slike tilfeller skal forskjeller oppgis under «Annet». 

Internasjonal bunkring 

Brenselmengder som leveres til skip under et hvilket som helst flagg som driver internasjonal sjøfart. Den 

internasjonale sjøfarten kan skje til havs, på innsjøer og vannveier og i kystfarvann. Følgende omfattes ikke: 

— forbruket til skip i innenlands sjøfart. Skillet mellom innenlands/internasjonal bør følge avgangs- og ankomsthavn, 

og ikke skipets flagg eller nasjonalitet, 

— forbruket til fiskefartøyer, 

— forbruket til militære styrker. 

Lagerendringer 

Forskjellen mellom inngående og utgående lagerbeholdning for lagre som ligger på nasjonalt territorium. 

Bruttoforbruk (beregnet) 

Beregnet verdi, definert som: 

innenlandsk produksjon + fra andre kilder + import - eksport - internasjonal bunkring + lagerendringer 

Bruttoforbruk (observert) 

Mengden som faktisk registreres i undersøkelser av sluttbruksektorer. 

Statistiske forskjeller 

Beregnet verdi, definert som: 

beregnet bruttoforbruk – observert bruttoforbruk 

Omfatter lagerendringer hos sluttforbrukere, dersom dette ikke kan angis i forbindelse med «Lagerendringer». 

Årsaker til eventuelle større forskjeller bør oppgis. 

Hovednæringsprodusenters elektrisitetsverk 

Brenselmengder som brukes til å produsere elektrisk kraft. 

Brensel som brukes av kraftverk med minst én kraftvarmeenhet, skal oppgis under Hovednæringsprodusenters 

kraftvarmeverk. 
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Hovednæringsprodusenters kraftvarmeverk 

Brenselmengder som brukes til å produsere elektrisitet og varme. 

Hovednæringsprodusenters varmeverk 

Brenselmengder som brukes til å produsere varme. 

Egenprodusenters elektrisitetsverk 

Brenselmengder som brukes til å produsere elektrisk kraft. 

Brensel som brukes av kraftverk med minst én kraftvarmeenhet, skal oppgis under Egenprodusenters kraftvarmeverk. 

Egenprodusenters kraftvarmeverk 

Brenselmengder som tilsvarer mengden produsert elektrisk kraft og solgt varme. 

Egenprodusenters varmeverk 

Brenselmengder som tilsvarer mengden solgt varme. 

Anlegg for steinkullbriketter 

Mengder som brukes til å produsere brensel. 

Mengder som brukes til oppvarming og drift av utstyr, oppgis ikke her, men som forbruk i Energisektoren. 

Koksverk 

Mengder som brukes i koksverk. 

Mengder som brukes til oppvarming og drift av utstyr, oppgis ikke her, men som forbruk i Energisektoren. 

Anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter 

Mengder brunkull som brukes til å produsere brunkullbriketter, og mengder torv som brukes til å produsere 

torvbriketter. 

Mengder som brukes til oppvarming og drift av utstyr, oppgis ikke her, men som forbruk i Energisektoren. 

Gassverk 

Mengder som brukes til å produsere gass i gassverk og i kullforgassingsanlegg. 

Mengder som brukes som brensel til oppvarming og drift av utstyr, oppgis ikke her, men som forbruk i Energisektoren. 

Masovn 

Mengder forkoksingskull og/eller bituminøst kull samt koksovnkoks omdannet i masovner. 

Mengder som brukes som brensel til oppvarming og drift av masovner (f.eks. masovngass), oppgis ikke her, men som 

forbruk i Energisektoren. 
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Omdanning av kull til væske 

Brenselmengder som brukes til å produsere syntetisk olje. 

Oljeraffinerier 

Mengder som brukes til å produsere petroleumsprodukter. 

Mengder som brukes som brensel til oppvarming og drift av utstyr, oppgis ikke her, men som forbruk i Energisektoren. 

Ikke angitt annet sted — omdanning 

Mengder som brukes til omdanning og som ikke er nevnt ellers. Dersom overskriften benyttes, skal innholdet forklares 

i rapporten. 

2.2. Energisektoren og endelig forbruk 

Energisektoren i alt 

Mengder som forbrukes i energisektoren i forbindelse med utvinning (gruvedrift, olje- og gassproduksjon) eller drift 

av omdanningsanlegg. Dette tilsvarer NACE-næring 05, 06, 08.92, 07.21, 09.1, 19 og 35. 

Omfatter ikke mengder av brensel som omdannes til en annen energiform (bør oppgis under Omdanningssektoren) 

eller brukes i forbindelse med drift av rørledninger som transporterer olje, gass og kullslam (bør oppgis under 

Transportsektoren). 

Omfatter framstilling av kjemiske materialer til kjernefysisk fisjon og fusjon og produktene av disse prosessene. 

Elektrisitetsverk, kraftvarmeverk og varmeverk 

Mengder som forbrukes som energi ved elektrisitetsverk, kraftvarmeverk og varmeverk. 

Kullgruver 

Mengder som forbrukes som energi i forbindelse med utvinning og bearbeiding av kull i kullgruveindustrien. 

Kull som forbrennes i kraftverk som ligger ved gruven, skal oppgis under Omdanningssektoren. 

Anlegg for steinkullbriketter 

Mengder som forbrukes som energi ved anlegg for steinkullbriketter. 

Koksverk 

Mengder som forbrukes som energi ved koksverk. 

Anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter 

Mengder som brukes som energi ved anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter. 

Gassverk/forgassingsanlegg 

Mengder som forbrukes som energi ved gassverk og kullforgassingsanlegg. 

Masovner 

Mengder som forbrukes som energi i masovner. 
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Omdanning av kull til væske 

Mengder som forbrukes som energi ved anlegg for omdanning av kull til væske. 

Oljeraffinerier 

Mengder som forbrukes som energi ved oljeraffinerier. 

Olje- og gassutvinning 

Mengder som forbrukes som brensel i forbindelse med olje- og gassutvinning og ved gassbehandlingsanlegg. 

Omfatter ikke rørledningstap (oppgis som distribusjonstap) og de energimengder som brukes til drift av rørledninger 

(oppgis under Transportsektoren). 

Endelig forbruk i alt 

Definert (beregnet) som: 

= annen bruk enn energi i alt + endelig energiforbruk (industri + transport + andre sektorer) 

Omfatter ikke leveranser til omdanning, bruk i de energiproduserende sektorer og distribusjonstap. 

Annen bruk enn energi 

Energiprodukter som brukes som råstoffer i de ulike sektorene, dvs. som ikke forbrukes som brensel eller omdannes til 

et annet brensel. 

2.3. Opplysninger om sluttbruk av energi 

Endelig energiforbruk 

Samlet energiforbruk innen industri, transport og andre sektorer. 

Industrisektoren 

Viser til brenselmengder som forbrukes i industriforetak til støtte for deres hovednæring. 

For varmeverk eller kraftvarmeverk omfattes bare brenselmengder som forbrukes i forbindelse med produksjon av 

varme som brukes direkte i gjeldende anlegg. Brenselmengder som forbrukes ved produksjon av varme som selges, og 

ved produksjon av elektrisk kraft, skal oppgis i den relevante omdanningssektoren. 

Jern og stål: NACE-næring 24.1, 24.2, 24.3, 24.51 og 24.52. 

Kjemisk industri (herunder petrokjemisk) 

Kjemisk og petrokjemisk industri, NACE-næring 20 og 21. 

Ikke-jernholdige metaller 

Industri for ikke-jernholdig metall, NACE-næring 24.4, 24.53 og 24.54. 

Ikke-metallholdige mineraler 

Industri for glass, keramikk, sement og andre byggevarer, NACE-næring 23. 
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Transportmidler 

Industri med tilknytning til transportmidler, NACE-næring 29 og 30. 

Maskiner 

Bearbeidede metallprodukter, maskiner og annet utstyr, unntatt transportmidler, NACE-næring 25, 26, 27 og 28. 

Bergverksdrift og utvinning 

NACE-næring 07 (unntatt 07.21), 08 (unntatt 08.92) og 09.9; omfatter ikke energiproduserende industri. 

Nærings- og nytelsesmidler: NACE-næring 10, 11 og 12. 

Papirmasse, papir og trykking 

Omfatter reproduksjon av innspilt lyd, bilde og data, NACE-næring 17 og 18. 

Trelast og trevarer (unntatt papirmasse og papir): NACE-næring 16. 

Bygge- og anleggsvirksomhet: NACE-næring 41, 42 og 43. 

Tekstil og lær, NACE-næring 13, 14 og 15. 

Ikke angitt annet sted — industri 

Forbruk i sektorer som ikke omfattes av ovenstående. 

Transportsektoren 

Energi som brukes til transport, uansett hvilken økonomisk sektor transporten foretas for, NACE-næring 49, 50 og 51. 

Transportsektoren — jernbane 

Alle mengder som forbrukes i jernbanetransport, herunder til virksomhetens egne jernbaner, NACE-næring 49.1 og 

49.2. 

Transportsektoren — innenlands sjøfart 

Mengder som leveres til skip under et hvilket som helst flagg som ikke driver internasjonal sjøfart (se Internasjonal 

bunkring). Skillet mellom innenlands/internasjonal bør følge avgangs- og ankomsthavn, og ikke skipets flagg eller 

nasjonalitet. NACE-næring 50. 

Transportsektoren — vei 

Mengder som brukes i veigående kjøretøyer. 

Omfatter drivstoff som brukes i landbrukskjøretøyer på større veier, og smøremidler til bruk i veigående kjøretøyer. 

Omfatter ikke energi som brukes i stasjonære motorer (se Andre sektorer), traktorer som kjører utenfor større veier  

(se Landbruk), militære veigående kjøretøyer (se Andre sektorer — ikke angitt annet sted), bitumen som brukes som 

veidekke, og energi som brukes i motorer på byggeplasser (se Industri, delsektor Bygge- og anleggsvirksomhet). 

NACE-næring 49.3 og 49.4. 
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Transportsektoren — transport via rørledninger 

Mengder som brukes som energi til støtte for og drift av rørledninger som transporterer gasser, væsker, slam og andre 

varer, NACE-næring 49.5. 

Omfatter energi som brukes til pumpestasjoner og vedlikehold av rørledninger. 

Omfatter ikke energi som brukes til distribusjon av naturgass og framstilt gass via rørledninger, av varmtvann eller 

damp fra distributøren til sluttbrukere (oppgis under Energisektoren), energi som brukes til distribusjon av vann til 

husholdninger, industrielle, kommersielle eller andre brukere (oppgis under Private og offentlige tjenester) samt tap 

som oppstår under transporten mellom distributøren og sluttbrukerne (oppgis som distribusjonstap). 

Transportsektoren — internasjonal luftfart 

Mengder flydrivstoff som leveres til luftfartøyer i internasjonal luftfart. Skillet mellom innenlands/internasjonal bør 

følge avgangs- og ankomststeder og ikke luftfartsselskapets nasjonalitet. Del av NACE-næring 51. 

Omfatter ikke drivstoff som luftfartsselskaper bruker i sine veigående kjøretøyer (oppgis under Transportsektoren — 

ikke angitt annet sted) og militær bruk av flydrivstoff (oppgis under Andre sektorer — ikke angitt annet sted). 

Transportsektoren — innenlands luftfart 

Mengder flydrivstoff som leveres til luftfartøyer i innenlands luftfart — kommersiell, privat, landbruksrelatert osv. Del 

av NACE-næring 51. 

Omfatter drivstoff som brukes til andre formål enn flyging, f.eks. prøving av motorer i prøvingsbenk. Skillet mellom 

innenlands/internasjonal bør følge avgangs- og ankomststeder og ikke luftfartsselskapets nasjonalitet. 

Omfatter ikke drivstoff som luftfartsselskaper bruker i sine veigående kjøretøyer (oppgis under Transportsektoren — 

ikke angitt annet sted) og militær bruk av flydrivstoff (oppgis under Andre sektorer — ikke angitt annet sted). 

Transportsektoren — ikke angitt annet sted 

Mengder som brukes til transportvirksomhet som ikke er nevnt ellers. 

Omfatter drivstoff som luftfartsselskaper bruker til sine veigående kjøretøyer, og drivstoff som brukes i havner til 

lossing av skip, f.eks. med kran. 

Mengdene som tilhører denne overskriften, skal oppgis. 

Andre sektorer 

Sektorer som ikke er uttrykkelig nevnt, eller som ikke hører inn under energi, industri eller transport. 

Andre sektorer — private og offentlige tjenester 

Brensel som forbrukes av foretak og kontorer i offentlig og privat sektor. 

NACE-næring 33, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 og 99. 

Andre sektorer — husholdninger 

Her oppgis brensel som forbrukes av alle husholdninger, herunder «husholdninger med ansatte». NACE-næring 97 og 

98. 

Følgende særlige definisjoner gjelder for denne sektoren: 
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Husholdningssektoren: 

Med husholdning menes en person som bor alene eller en gruppe mennesker som bor sammen i samme private bolig 

og deler utgifter, herunder fellesutgifter til grunnleggende behov. Husholdningssektoren er derfor alle husholdninger i 

en stat. 

Kollektive husholdninger, som kan være permanente (f.eks. fengsler) eller midlertidige (f.eks. sykehus), medregnes 

ikke ettersom disse omfattes av tjenestesektorens forbruk. Energiforbruk i forbindelse med alle former for transport 

bør rapporteres i transportsektoren, ikke i husholdningssektoren. 

Energiforbruk knyttet til husholdningenes økonomiske virksomhet bør heller ikke tas med i husholdningenes samlede 

energiforbruk. Slik virksomhet omfatter landbruksmessig økonomisk virksomhet på små gårder og annen økonomisk 

virksomhet som utføres på husholdningens adresse, og bør rapporteres under den respektive sektoren. 

Oppvarming av rom: 

Denne energitjenesten gjelder bruk av energi til oppvarming av rom i en bolig. 

Kjøling av rom: 

Denne energitjenesten gjelder bruk av energi til kjøling i en bolig ved hjelp av kjøleanlegg og/eller kjøleaggregat. 

Vifter, ventilatorer og andre apparater som ikke er koblet til et kjøleaggregat, tas ikke med i denne sektoren, men under 

belysning og elektriske apparater. 

Oppvarming av vann: 

Denne energitjenesten gjelder bruk av energi til å varme vann til rennende varmtvann, bading, rengjøring og annen 

bruk unntatt matlaging. 

Omfatter ikke oppvarming av vann til svømmebasseng, som skal rapporteres under Annen sluttbruk. 

Matlaging: 

Denne energitjenesten gjelder bruk av energi til å lage mat. 

Husholdningsapparater for matlaging (mikrobølgeovner, vannkokere, kaffemaskiner osv.) omfattes ikke, men skal 

rapporteres under belysning og elektriske apparater. 

Belysning og elektriske apparater (kun elektrisitet): 

Bruk av elektrisitet til belysning og elektriske apparater i en bolig som ikke omfattes av annen sluttbruk. 

Annen sluttbruk: 

Øvrig energiforbruk i husholdninger, for eksempel utenfor selve boligen og bruk som ikke omfattes av de fem formene 

for sluttbruk nevnt over (f.eks. gressklippere, oppvarming av svømmebasseng, terrassevarmere, utendørsgriller, 

badstuer osv.). 

Andre sektorer — landbruk/skogbruk 

Brensel som forbrukes av brukere innen landbruk, jakt og skogbruk, NACE-næring 01 og 02. 

Andre sektorer — fiske 

Brensel som leveres til innlandsfiske, kystfiske og havfiske. Fiske bør omfatte brensel som leveres til fartøyer, uansett 

flagg, som har bunkret i staten (herunder internasjonalt fiske), samt energi som brukes i fiskerinæringen. NACE-

næring 03. 
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Andre sektorer — ikke angitt annet sted 

Virksomheter som ikke er nevnt ellers. Denne kategorien omfatter militært forbruk av brensel i forbindelse med mobil 

eller stasjonær virksomhet (f.eks. skip, luftfartøyer, veigående kjøretøyer og energiforbruk i kaserner), uavhengig av 

om brenselet er beregnet på den aktuelle statens militære styrker eller en annen stats militære styrker. Dersom 

overskriften benyttes, skal innholdet forklares i rapporten. 

3.  ANDRE BEGREPER 

Følgende forkortelser benyttes: 

— TML: tetrametylbly 

— TEL: tetraetylbly 

— SBP: industrisprit (special boiling point) 

— LPG: flytende petroleumsgass (liquified petroleum gas) 

— NGL: flytende naturgass (natural gas liquids) 

— LNG: flytende naturgass (liquefied natural gas) 

— CNG: komprimert naturgass (compressed natural gas) 

 _____   
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VEDLEGG B 

ÅRLIG ENERGISTATISTIKK 

I dette vedlegg beskrives omfang, enheter, rapporteringsperiode, hyppighet, frister og oversendingsformer for den årlige 

innsamlingen av energistatistikk. 

I vedlegg A forklares de termer som ikke forklares uttrykkelig i dette vedlegg. 

1.  FASTE FOSSILE BRENSEL OG FRAMSTILTE GASSER 

1.1. Berørte energiprodukter 

Med mindre noe annet er oppgitt gjelder datainnsamlingen følgende energiprodukter: 

Energiprodukt Definisjon 

1.  Antrasitt Høyverdig kull til industri- og husholdningsformål. Det har som regel under 

10 % flyktige bestanddeler og et høyt karboninnhold (ca. 90 % fast karbon). Øvre 

brennverdi er større enn 24 000 kJ/kg på askefri, men fuktig basis. 

2.  Forkoksingskull Bituminøst kull av en kvalitet som gjør det mulig å produsere koks som passer til 

bruk i masovn. Øvre brennverdi er større enn 24 000 kJ/kg på askefri, men fuktig 

basis. 

3.  Annet bituminøst kull 

 (bituminøst steinkull) 

Kull som brukes til fyring i dampkjeler og som omfatter alt bituminøst kull som 

ikke hører inn under verken forkoksingskull eller antrasitt. Kjennetegnes ved et 

høyere innhold av flyktige bestanddeler enn antrasitt (over 10 %) og et lavere 

karboninnhold (under 90 % fast karbon). Øvre brennverdi er større enn 

24 000 kJ/kg på askefri, men fuktig basis. Dersom bituminøst kull brukes i 

koksovner, bør det oppgis som forkoksingskull. 

4.  Subbituminøst kull Ikke-agglomerert kull med øvre brennverdi mellom 20 000 kJ/kg og 24 000 kJ/kg 

som inneholder over 31 % flyktige bestanddeler på tørr, mineralfri basis. 

5.  Brunkull Ikke-agglomerert kull med øvre brennverdi under 20 000 kJ/kg og over 31 % 

flyktige bestanddeler på tørr, mineralfri basis. 

6.  Steinkullbriketter Et sammensatt brensel framstilt av småpartikler av steinkull og et tilsatt 

bindemiddel. Mengden produserte steinkullbriketter kan derfor være noe høyere 

enn den faktiske mengden kull som forbrukes i omdanningsprosessen. 

7.  Koksovnkoks Det faste produktet som dannes ved forkoksing av kull, hovedsakelig 

forkoksingskull, ved høy temperatur, med lavt innhold av vann og flyktige 

bestanddeler. Koksovnkoks brukes først og fremst som energikilde og kjemisk 

agens i jern- og stålindustrien. Koksgrus og metallurgisk koks hører inn under 

denne kategorien. 

Halvkoks (et fast produkt som dannes ved forkoksing av kull ved lav temperatur) 

bør oppgis i denne kategorien. Halvkoks brukes som husholdningsbrensel eller i 

selve omdanningsanlegget. Denne overskriften dekker også koks, koksgrus og 

halvkoks framstilt av brunkull. 

8.  Gasskoks Biprodukt av steinkull til produksjon av husholdningsgass i gassverk. Gasskoks 

brukes til oppvarming. 
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Energiprodukt Definisjon 

9.  Steinkulltjære Resultatet av tørrdestillasjon av bituminøst kull. Steinkulltjære er et flytende 

biprodukt som oppstår ved destillasjon av kull til framstilling av koks i koksverk, 

eller som framstilles av brunkull (lavtemperaturtjære). Steinkulltjære kan 

destilleres ytterligere til forskjellige organiske produkter (f.eks. benzen, toluen og 

naftalen), som vanligvis bør oppgis som råstoff i petrokjemisk industri. 

10.  BKB 

 (brunkullbriketter) 

Brunkullbriketter er et sammensatt brensel framstilt av brunkull/subbituminøst 

kull gjennom brikettering under høyt trykk uten tilsetning av bindemiddel. 

11.  Gass fra gassverk Omfatter alle typer gass produsert i offentlige eller private anlegg hvis 

hovedformål er framstilling, transport og distribusjon av gass. Her inngår gass 

som framstilles ved forkoksing (herunder gass som produseres i koksverk og 

overføres til kategorien gass fra gassverk), ved fullstendig forgassing med eller 

uten anriking med oljeprodukter (LPG, rester av brennolje osv.) og ved 

omforming og blanding av gasser og/eller luft, oppgitt i raden «Fra andre kilder». 

For omdanningssektoren oppgis mengden gass fra gassverk som overføres til 

kategorien blandet naturgass og siden distribueres og forbrukes via 

naturgassnettet. 

Produksjon av andre kullgasser (dvs. koksovngass, masovngass og gass fra 

oksygenstålovner) bør oppgis i sine respektive kolonner og ikke som produksjon 

av gass fra gassverk. Kullgassene som overføres til gassverk bør deretter oppgis 

(i sin egen kolonne) under Omdanningssektoren i raden for gassverk. Den 

samlede mengden gass fra gassverk som framkommer ved overføring av andre 

kullgasser, oppgis som produksjon i kategorien gass fra gassverk. 

12.  Koksovngass Dannes som et biprodukt ved framstilling av koksovnkoks til produksjon av jern 

og stål. 

13.  Masovngass Produseres under forbrenning av koks i masovner i jern- og stålindustrien. 

Gjenvinnes og brukes som brensel, delvis på anlegget og delvis i andre prosesser 

i stålindustrien eller i kraftverk som har det nødvendige utstyret for å brenne det. 

Brenselmengden bør oppgis på grunnlag av øvre brennverdi. 

14.  Andre gjenvunne gasser Biprodukt fra produksjon av stål i en oksygenstålovn, gjenvunnet når den forlater 

ovnen. Gassene kalles også konvertergass, LD-gass eller BOS-gass. Mengden 

gjenvunnet brensel oppgis på grunnlag av øvre brennverdi. Omfatter også ikke-

spesifiserte framstilte gasser som ikke er angitt over, for eksempel brennbare 

gasser som framkommer av fast kull og gjenvinnes ved framstillingsprosesser og 

kjemiske prosesser som ikke er nevnt andre steder. 

15.  Torv En brennbar, bløt, porøs eller sammenpresset sedimentær avleiring av planter 

med høyt vanninnhold (opptil 90 % i ubearbeidet tilstand), som er lett å skjære i 

og lys til mørk brun i fargen. Omfatter ikke torv som brukes til andre formål enn 

energiformål. 

Definisjonen påvirker ikke definisjonen av fornybare energikilder i direktiv 

2009/28/EF og IPCCs retningslinjer fra 2006 for nasjonale fortegnelser over 

klimagasser. 
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Energiprodukt Definisjon 

16.  Torvprodukter Produkter som for eksempel torvbriketter som er framstilt direkte eller indirekte 

av maskintorv og frest torv. 

17.  Oljeskifer og oljesand Oljeskifer og oljesand er sedimentære bergarter som inneholder organisk 

materiale i form av kerogen. Kerogen er et voksaktig hydrokarbonrikt materiale 

som anses som en forløper for råolje. Oljeskifer kan brennes direkte eller 

behandles ved oppvarming for å utvinne skiferolje. Skiferolje og andre produkter 

som oppstår ved omdanning til væske, bør oppgis på det årlige spørreskjemaet 

om olje under Andre hydrokarboner. 

1.2. Liste over aggregater 

Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt. 

I vedlegg A forklares de termer som ikke forklares uttrykkelig i dette vedlegg. 

1.2.1. Forsynings- og omdanningssektorene 

1.  Produksjon 

1.1.  herav: under bakken 

 Gjelder bare antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull og brunkull. 

1.2.  herav: over bakken 

 Gjelder bare antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull og brunkull. 

2.  Fra andre kilder 

 Består av to deler: 

— gjenvunnet slam, mellomprodukter og andre lavverdige kullprodukter som ikke kan klassifiseres etter 

kulltype. Her inngår kull som gjenvinnes fra avfallshauger og andre avfallsbeholdere, 

— leveranser av brensel hvis produksjon inngår i en energibalanse for annet brensel, men hvis forbruk inngår i 

energibalansen for kull. 

2.1.  herav: fra oljeprodukter 

 Gjelder ikke antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull, brunkull, torv, torvprodukter 

og oljeskifer og oljesand. 

 F.eks. tilsetning av petroleumskoks til forkoksingskull beregnet på koksverk. 

2.2.  herav: fra naturgass 

 Gjelder ikke antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull, brunkull, torv, torvprodukter 

og oljeskifer og oljesand. 

 F.eks. tilsetning av naturgass i gassverkgass som er beregnet på direkte forbruk. 

2.3. herav: fra fornybare energikilder 

 Gjelder ikke antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull, brunkull, torv, torvprodukter 

og oljeskifer og oljesand. 

 F.eks. industriavfall som bindemiddel ved framstilling av steinkullbriketter. 
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3.  Import 

4.  Eksport 

5.  Internasjonal bunkring 

6.  Lagerendringer 

 Lagertilgang oppgis som et negativt tall, og lageravgang som et positivt tall. 

7.  Bruttoforbruk 

8.  Statistiske forskjeller 

9.  Omdanningssektoren i alt 

 Mengder brensel som brukes til primær eller sekundær omdanning av energi (f.eks. kull til elektrisk kraft, 

koksovngass til elektrisk kraft) eller til omdanning til avledede energiprodukter (f.eks. forkoksingskull til koks). 

9.1.  herav: hovednæringsprodusenters elektrisitetsverk 

9.2.  herav: hovednæringsprodusenters kraftvarmeverk 

9.3.  herav: hovednæringsprodusenters varmeverk 

9.4.  herav: egenprodusenters elektrisitetsverk 

9.5.  herav: egenprodusenters kraftvarmeverk 

9.6.  herav: egenprodusenters varmeverk 

9.7.  herav: anlegg for steinkullbriketter 

9.8.  herav: koksverk 

9.9.  herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter 

9.10.  herav: gassverk 

9.11.  herav: masovner 

 Mengder forkoksingskull og/eller bituminøst kull samt koksovnkoks omdannet i masovner. Mengder som brukes 

som brensel til oppvarming og drift av masovner (f.eks. masovngass), oppgis ikke under omdanningssektoren, 

men som forbruk under energisektoren. 

9.12.  herav: omdanning av kull til væske 

 Skiferolje og andre produkter som oppstår ved omdanning til væske, bør oppgis i henhold til kapittel 4 i dette 

vedlegg. 

9.13.  herav: til blandet naturgass 

 Mengder kullgass som blandes med naturgass. 

9.14.  herav: ikke angitt annet sted — omdanning 
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1.2.2. Energisektoren 

1.  Energisektoren i alt 

1.1.  herav: elektrisitetsverk, kraftvarmeverk og varmeverk 

1.2.  herav: kullgruver 

1.3.  herav: anlegg for steinkullbriketter 

1.4.  herav: koksverk 

1.5.  herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter 

1.6.  herav: gassverk 

1.7.  herav: masovner 

1.8.  herav: oljeraffinerier 

1.9.  herav: omdanning av kull til væske 

1.10.  herav: ikke angitt annet sted — energi 

2.  Distribusjonstap 

 Tap i forbindelse med transport og distribusjon, samt fakling av framstilte gasser. 

3.  Endelig forbruk i alt 

4.  Annen bruk enn energi i alt 

4.1.  herav: industri-, omdannings- og energisektorene 

 Annen bruk enn energi i alle delsektorer under industri-, omdannings- og energisektorene, f.eks. kull som brukes 

til å framstille metanol eller ammoniakk. 

4.1.1.  fra 4.1, herav: i petrokjemisk sektor 

 Annen bruk enn energi, f.eks. bruk av kull som råstoff ved framstilling av gjødsel og ved framstilling av andre 

petrokjemiske produkter. 

4.2.  herav: transportsektoren 

 Annen bruk enn energi i alle delsektorer under transportsektoren. 

4.3.  herav: andre sektorer 

 Annen bruk enn energi i sektorene for private og offentlige tjenester, husholdning, landbruk og Ikke angitt annet 

sted — annet. 

1.2.3. Opplysninger om sluttbruk av energi 

1.  Endelig energiforbruk 

2.  Industrisektoren 

2.1.  herav: jern og stål 
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2.2.  herav: kjemisk og petrokjemisk 

2.3.  herav: ikke-jernholdige metaller 

2.4.  herav: ikke-metallholdige mineraler 

2.5.  herav: transportmidler 

2.6.  herav: maskiner 

2.7.  herav: bergverksdrift og utvinning 

2.8.  herav: nærings- og nytelsesmidler 

2.9.  herav: papirmasse, papir og trykking 

2.10.  herav: trelast og trevarer 

2.11.  herav: bygge- og anleggsvirksomhet 

2.12.  herav: tekstil og lær 

2.13.  herav: ikke angitt annet sted — industri 

3.  Transportsektoren 

3.1.  herav: jernbanetransport 

3.2.  herav: innenlands sjøfart 

3.3.  herav: ikke angitt annet sted — transport 

4.  Andre sektorer 

4.1.  herav: private og offentlige tjenester 

4.2.  herav: husholdningssektoren 

4.2.1.  husholdningssektoren, herav: oppvarming av rom 

4.2.2.  husholdningssektoren, herav: kjøling av rom 

4.2.3.  husholdningssektoren, herav: oppvarming av vann 

4.2.4.  husholdningssektoren, herav: matlaging 

4.2.5.  husholdningssektoren, herav: annen sluttbruk 

4.3.  herav: landbruk/skogbruk 

4.4.  herav: fiske 

4.5.  herav: ikke angitt annet sted — annet 
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1.2.4. Import og eksport 

 Import etter opprinnelsesstat og eksport etter bestemmelsesstat. 

 Gjelder antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull, brunkull, steinkullbriketter, koksovnkoks, 

kulltjære, brunkullbriketter, torv, torvprodukter og oljeskifer og oljesand. 

1.3. Brennverdi 

Gjelder antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull, brunkull, steinkullbriketter, koksovnkoks, 

gasskoks, kulltjære, brunkullbriketter, torv, torvprodukter og oljeskifer og oljesand. 

Både øvre og nedre brennverdi skal oppgis for følgende hovedaggregater: 

1.  Produksjon 

2.  Import 

3.  Eksport 

4.  Brukt i koksverk 

5.  Brukt i masovner 

6.  Brukt i hovednæringsprodusenters elektrisitetsverk, kraftvarmeverk og varmeverk 

7.  Brukt i industrien 

8.  Brukt til andre formål 

1.4. Målenheter 

1.  Energimengder 103 tonn 

Unntak: For gasser (gass fra gassverk, koksovngass, masovngass, andre 

gjenvinnbare gasser) måles energiinnholdet direkte, og derfor skal enheten TJ 

brukes (basert på øvre brennverdi). 

2.  Brennverdi MJ/tonn 

1.5. Unntak og fritak 

Gjelder ikke. 

2.  NATURGASS 

2.1. Berørte energiprodukter 

Denne datainnsamlingen gjelder naturgass, som omfatter gasser som forekommer under bakken, enten flytende eller i 

gassform, og som hovedsakelig består av metan. 

Den omfatter både «ikke-assosiert» gass fra felter som utelukkende produserer hydrokarboner i gassform, og «assosiert» 

gass som produseres sammen med råolje, samt metan som utvinnes fra kullgruver (gruvegass) eller fra kullførende lag 

(gass i kull). 

Den omfatter ikke gasser som oppstår ved anaerob nedbryting av biomasse (f.eks. gass fra kommunalt avfall eller 

renseanlegg), eller gass fra gassverk. 

2.2. Liste over aggregater 

Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt.  
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2.2.1. Forsynings- og omdanningssektorene 

 Det skal oppgis mengder for følgende aggregater uttrykt i både volum- og energienheter, herunder øvre og nedre 

brennverdier: 

1.  Innenlandsk produksjon 

 All tørr, markedsferdig produksjon innenfor landegrensene, herunder produksjon offshore. Produksjonen måles 

etter rensing og utvinning av NGL og svovel. 

 Omfatter ikke utvinningstap og mengder som reinjiseres, slippes ut eller avfakles. 

 Omfatter mengder som brukes i naturgassindustrien til gassutvinning, i rørledningsnett og i gassbehandlings-

anlegg. 

1.1.  herav: assosiert gass 

 Naturgass som produseres sammen med råolje. 

1.2.  herav: ikke-assosiert gass 

 Naturgass fra felter som utelukkende produserer hydrokarboner i gassform. 

1.3.  herav: gruvegass 

 Metan som produseres i kullgruver eller utvinnes fra kullag, og som føres til overflaten i rør og forbrukes ved 

gruvene eller ledes i rør til forbrukerne. 

2.  Fra andre kilder 

 Brensel som blandes med naturgass og forbrukes som et blandingsprodukt. 

2.1.  herav: fra oljeprodukter 

 LPG til oppgradering av kvaliteten, f.eks. varmeinnhold. 

2.2.  herav: fra kull 

 Framstilt gass til blanding med naturgass. 

2.3.  herav: fra fornybare energikilder 

 Biogass til blanding med naturgass. 

3.  Import 

4.  Eksport 

5.  Internasjonal bunkring 

6.  Lagerendringer 

 Lagertilgang oppgis som et negativt tall, og lageravgang som et positivt tall. 

7.  Bruttoforbruk 

8.  Statistiske forskjeller 

 Kravet om å oppgi brennverdier gjelder ikke her. 
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9.  Gjenvinnbar gass: inngående og utgående lagre 

 Gassmengder som er tilgjengelige for leveranse i en hvilken som helst inn- og utlagringssyklus. Gjelder 

gjenvinnbar naturgass lagret i særlige lagringsanlegg (tomme gass- eller oljefelter, vannførende sjikt, salthuler, 

kaverner eller annet), samt lagring av LNG. Restgass skal ikke tas med. 

 Kravet om å oppgi brennverdier gjelder ikke her. 

10.  Ventilert gass 

 Gassmengden som slippes ut i luften på produksjonsstedet eller gassbehandlingsanlegget. 

 Kravet om å oppgi brennverdier gjelder ikke her. 

11.  Avfaklet gass 

 Gassmengden som avfakles på produksjonsstedet eller gassbehandlingsanlegget. 

 Kravet om å oppgi brennverdier gjelder ikke her. 

12.  Omdanningssektoren i alt 

 Mengder brensel som brukes til primær eller sekundær omdanning av energi (f.eks. naturgass til elektrisk kraft) 

eller til omdanning til avledede energiprodukter (f.eks. naturgass til metanol). 

12.1.  herav: hovednæringsprodusenters elektrisitetsverk 

12.2.  herav: egenprodusenters elektrisitetsverk 

12.3.  herav: hovednæringsprodusenters kraftvarmeverk 

12.4.  herav: egenprodusenters kraftvarmeverk 

12.5.  herav: hovednæringsprodusenters varmeverk 

12.6.  herav: egenprodusenters varmeverk 

12.7.  herav: gassverk 

12.8.  herav: koksverk 

12.9.  herav: masovner 

12.10.  herav: gass til væske 

 Mengder naturgass som brukes som innsatsvare for omdanning til væske, f.eks. mengder brensel som inngår i 

produksjonen ved omdanning til metanol. 

12.11.  herav: ikke angitt annet sted — omdanning 

2.2.2. Energisektoren 

1.  Energisektoren i alt 

1.1.  herav: kullgruver 

1.2.  herav: olje- og gassutvinning 
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1.3.  herav: innsatsvarer til oljeraffinerier 

1.4.  herav: koksverk 

1.5.  herav: masovner 

1.6.  herav: gassverk 

1.7.  herav: elektrisitetsverk, kraftvarmeverk og varmeverk 

1.8.  herav: omdanning til væske (LNG) eller gass 

1.9.  herav: gass til væske 

1.10.  herav: ikke angitt annet sted — energi 

2.  Distribusjons- og transporttap 

2.2.3. Opplysninger om sluttbruk av energi 

 Forbruk av naturgass må rapporteres separat for energibruk og (eventuelt) for annen bruk enn til energi, for følgende 

aggregater: 

1.  Endelig forbruk i alt 

 Endelig energiforbruk og annen bruk enn energi angis separat under denne overskriften. 

2.  Transportsektoren 

2.1.  herav: transport på vei 

 Omfatter både CNG og biogass. 

2.1.1.  herav: andelen biogass i forbindelse med transport på vei 

2.2.  herav: rørtransport 

2.3.  herav: ikke angitt annet sted — transport 

3.  Industrisektoren 

3.1.  herav: jern og stål 

3.2.  herav: kjemisk og petrokjemisk 

3.3.  herav: ikke-jernholdige metaller 

3.4.  herav: ikke-metallholdige mineraler 

3.5.  herav: transportmidler 

3.6.  herav: maskiner 

3.7.  herav: bergverksdrift og utvinning 
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3.8.  herav: nærings- og nytelsesmidler 

3.9.  herav: papirmasse, papir og trykking 

3.10.  herav: trelast og trevarer 

3.11.  herav: bygge- og anleggsvirksomhet 

3.12.  herav: tekstil og lær 

3.13.  herav: ikke angitt annet sted — industri 

4.  Andre sektorer 

4.1.  herav: private og offentlige tjenester 

4.2.  herav: husholdningssektoren 

4.2.1.  husholdningssektoren, herav: oppvarming av rom 

4.2.2.  husholdningssektoren, herav: kjøling av rom 

4.2.3.  husholdningssektoren, herav: oppvarming av vann 

4.2.4.  husholdningssektoren, herav: matlaging 

4.2.5.  husholdningssektoren, herav: annen sluttbruk 

4.3.  herav: landbruk/skogbruk 

4.4.  herav: fiske 

4.5.  herav: ikke angitt annet sted — annet 

2.2.4. Import og eksport 

 Her oppgis både samlet mengde naturgass og den andelen LNG utgjør, etter opprinnelsesstat for import og etter 

bestemmelsesstat for eksport. 

2.2.5. Gasslagringskapasitet 

1.  Navn 

 Navnet på stedet der lagringsanlegget ligger. 

2.  Type 

 Lagringstype, f.eks. tomme gassfelter, saltkaverner osv. 

3.  Effektiv kapasitet 

 Samlet gasslagringskapasitet minus restgass. Restgass er den samlede gassmengden som til enhver tid må være 

til stede for å opprettholde et tilstrekkelig trykk i det underjordiske lageret samt en passende leveringskapasitet i 

hele produksjonssyklusen. 
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4.  Største mengde 

 Den største gassmengden som kan tas ut av det berørte lageret, noe som tilsvarer største mulige uttakskapasitet. 

2.3. Målenheter 

1.  Energimengder Med mindre noe annet er angitt, skal naturgassmengder oppgis etter 

energiinnhold, dvs. i TJ, basert på øvre brennverdi. 

For å angi fysiske mengder brukes enheten 106 m3, idet det antas at gassen er 

underlagt referansevilkår (15 °C, 101,325 kPa). 

2.  Brennverdi KJ/m3, idet det antas at gassen er underlagt referansevilkår (15 °C, 101,325 kPa). 

3.  Effektiv lagringskapasitet 106 m3, idet det antas at gassen er underlagt referansevilkår (15 °C, 101,325 kPa). 

4.  Største mengde 106 m3 per dag, idet det antas at gassen er underlagt referansevilkår (15 °C, 

101,325 kPa). 

2.4. Unntak og fritak 

Gjelder ikke. 

3.  ELEKTRISK KRAFT OG VARME 

3.1. Berørte energiprodukter 

Dette kapittel omfatter varme og elektrisk kraft. 

3.2. Liste over aggregater 

Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt. 

I vedlegg A forklares de termer som ikke forklares uttrykkelig i dette kapittel. Definisjonene og enhetene omhandlet i 

kapittel 1, 2, 4 og 5 gjelder energiprodukter som hører inn under faste brensel og framstilte gasser, naturgass, olje- og 

petroleumsprodukter samt fornybar energi og energi fra avfall. 

3.2.1. Forsynings- og omdanningssektorene 

 Følgende særlige definisjoner får anvendelse på aggregater for elektrisk kraft og varme i dette kapittel: 

— Bruttoproduksjon av elektrisk kraft: Den samlede produksjonen av elektrisk kraft fra alle generatoraggregater 

(herunder pumpekraftverk), målt ved hovedgeneratorenes utgangsterminaler. 

— Bruttoproduksjon av varme: Anleggets samlede produksjon av varme, herunder varme som brukes i anleggets 

hjelpeutstyr i form av et varmt fluid (romoppvarming, oppvarming av flytende brensel osv.), og tap i forbindelse 

med varmevekslingen mellom anlegget/nettet, samt varme fra kjemiske prosesser som brukes som en primær 

energiform. 

— Nettoproduksjon av elektrisk kraft: Bruttoproduksjonen av elektrisk kraft minus den elektriske kraften som 

absorberes i hjelpeutstyret samt tap i hovedtransformatorene. 

— Nettoproduksjon av varme: Varmemengden som leveres til distribusjonsnettet, målt som utgående og inngående 

varmestrøm. 

 Aggregatene i neste tabell må oppgis separat for hovednæringsprodusenters anlegg og egenprodusenters anlegg. For de 

to anleggstypene må både brutto- og nettoproduksjon av elektrisk kraft og varme ved behov oppgis separat for anlegg 

som produserer bare elektrisk kraft, kraftvarmeverk og for anlegg som produserer bare varme, for følgende aggregater:  
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1.  Samlet produksjon 

1.1.  herav: kjernekraft 

1.2.  herav: vannkraft 

1.2.1.  herav: den delen av vannkraft som produseres i pumpekraftverk 

1.3.  herav: jordvarme 

1.4.  herav: solenergi 

1.5.  herav: tidevanns-, bølge- og havenergi 

1.6.  herav: vind 

1.7.  herav: brensel som kan forbrennes 

 Brensel som kan antennes eller brenne, dvs. reagere med oksygen og produsere en vesentlig temperaturøkning, 

og som kan forbrennes direkte med henblikk på produksjon av elektrisk kraft og/eller varme. 

1.8.  herav: varmepumper 

 Varmeproduksjon fra varmepumper oppgis bare dersom varmen selges til tredjemenn (dvs. når produksjonen 

hører inn under omdanningssektoren). 

1.9.  herav: elektrokjeler 

 Varmemengder fra elektrokjeler der produksjonen selges til tredjemenn. 

1.10.  herav: varme fra kjemiske prosesser 

 Varme fra prosesser som forløper uten tilførsel av energi, f.eks. en kjemisk reaksjon. 

 Omfatter ikke spillvarme fra energidrevne prosesser, som bør oppgis som varme produsert med det aktuelle 

brenselet. 

1.11.  herav: andre kilder (angis nærmere) 

Aggregatene i neste tabell må oppgis som samlede mengder, fordelt på elektrisk kraft og varme, dersom det er relevant. 

For de første tre aggregatene i tabellen nedenfor bør mengdene beregnes på grunnlag av og stemme overens med 

verdiene som ble oppgitt i forrige tabell. 

1.  Samlet bruttoproduksjon 

2.  Eget forbruk ved anlegget 

3.  Samlet nettoproduksjon 

4.  Import 

 Se også forklaring under 5 «Eksport». 
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5.  Eksport 

 Mengder av elektrisk kraft anses som importert eller eksportert når de har passert statens politiske grenser, 

uansett om de er tollklarert eller ikke. Dersom elektrisk kraft passerer i transitt gjennom en stat, bør mengden 

rapporteres som både import og eksport. 

6.  Brukt i varmepumper 

7.  Brukt i elektriske dampkjeler 

8.  Brukt i pumpekraftverk 

9.  Brukt til produksjon av elektrisk kraft 

10.  Tilført energi 

 For elektrisk kraft: den samlede nettoproduksjonen av elektrisk kraft fra alle kraftverk i staten, minus den 

mengden som samtidig er brukt i varmepumper, elektriske dampkjeler og pumpekraftverk, samt minus eller pluss 

henholdsvis eksport eller import. 

 For varme: den samlede nettoproduksjonen av varme, beregnet på salg, fra alle anlegg i staten, minus den 

varmen som er brukt til produksjon av elektrisk kraft samt minus eller pluss henholdsvis eksport eller import. 

11.  Overførings- og distribusjonstap 

 Alle tap i forbindelse med transport og distribusjon av elektrisk kraft og varme. 

 For elektrisk kraft omfattes tap i transformatorer som ikke anses som integrerte deler av kraftverkene. 

12.  Samlet forbruk (beregnet) 

13.  Statistiske forskjeller 

14.  Samlet forbruk (observert) 

Produsert elektrisk kraft, solgt varme og brukte brenselmengder, herunder samlet energi for hver kategori fra brenslene 

som er oppført i neste tabell, må oppgis separat for hovednæringsprodusenter og egenprodusenter. For de to 

anleggstypene må produksjonen av elektrisk kraft og varme ved behov oppgis separat for anlegg som produserer (bare) 

elektrisk kraft, for kraftvarmeverk og for anlegg som produserer (bare) varme: 

1.  Faste brensel og framstilte gasser: 

1.1.  Antrasitt 

1.2.  Forkoksingskull 

1.3.  Annet bituminøst kull 

1.4.  Subbituminøst kull 

1.5.  Brunkull 

1.6.  Torv 
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1.7.  Steinkullbriketter 

1.8.  Koksovnkoks 

1.9.  Gasskoks 

1.10.  Steinkulltjære 

1.11.  BKB (brunkullbriketter) 

1.12.  Gass fra gassverk 

1.13.  Koksovngass 

1.14.  Masovngass 

1.15.  Andre gjenvunne gasser 

1.16.  Torvprodukter 

1.17.  Oljeskifer og oljesand 

2.  Olje- og petroleumsprodukter: 

2.1.  Råolje 

2.2.  NGL 

2.3.  Raffinerigass 

2.4.  LPG 

2.5.  Nafta 

2.6.  Jetparafin 

2.7.  Annen parafin 

2.8.  Gassolje/dieselolje (destillert brennolje) 

2.9.  Tung brennolje 

2.10.  Bitumen (herunder Orimulsion) 

2.11.  Petroleumskoks 

2.12.  Andre oljeprodukter 

3.  Naturgass 

4.  Fornybar energi og energi fra avfall 

4.1.  Industriavfall (ikke-fornybart) 

4.2.  Kommunalt avfall (fornybart) 
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4.3.  Industriavfall (ikke-fornybart) 

4.4.  Fast biodrivstoff 

4.5.  Biogass 

4.6.  Biodiesel 

4.7.  Andre flytende biodrivstoffer 

3.2.2. Forbruk av elektrisk kraft og varme i energisektoren 

1.  Energisektoren i alt 

 Omfatter ikke anleggets eget forbruk, energi som brukes i pumpekraftverk, varmepumper og elektrokjeler. 

1.1.  herav: kullgruver 

1.2.  herav: olje- og gassutvinning 

1.3.  herav: anlegg for steinkullbriketter 

1.4.  herav: koksverk 

1.5.  herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter 

1.6.  herav: gassverk 

1.7.  herav: masovner 

1.8.  herav: oljeraffinerier 

1.9.  herav: kjernekraftindustrien 

1.10.  herav: anlegg for omdanning av kull til væske 

1.11.  herav: omdanning til væske (LNG) / gjenforgassingsanlegg 

1.12.  herav: forgassingsanlegg (biogass) 

1.13.  herav: gass til væske 

1.14.  herav: anlegg for produksjon av trekull 

1.15.  herav: ikke angitt annet sted — energi 

3.2.3. Opplysninger om sluttbruk av energi 

1.  Industrisektoren 

1.1.  herav: jern og stål 

1.2.  herav: kjemisk og petrokjemisk 

1.3.  herav: ikke-jernholdige metaller 
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1.4.  herav: ikke-metallholdige mineraler 

1.5.  herav: transportmidler 

1.6.  herav: maskiner 

1.7.  herav: bergverksdrift og utvinning 

1.8.  herav: nærings- og nytelsesmidler 

1.9.  herav: papirmasse, papir og trykking 

1.10.  herav: trelast og trevarer 

1.11.  herav: bygge- og anleggsvirksomhet 

1.12.  herav: tekstil og lær 

1.13.  herav: ikke angitt annet sted — industri 

2.  Transportsektoren 

2.1.  herav: jernbanetransport 

2.2.  herav: rørtransport 

2.3.  herav: veitransport 

2.4.  herav: ikke angitt annet sted — transport 

3.  Husholdningssektoren 

3.1.  husholdningssektoren, herav: oppvarming av rom 

3.2.  husholdningssektoren, herav: kjøling av rom 

3.3.  husholdningssektoren, herav: oppvarming av vann 

3.4.  husholdningssektoren, herav: matlaging 

3.5.  husholdningssektoren, herav: belysning og elektriske apparater 

 Dette gjelder bare elektrisitet. 

3.6.  husholdningssektoren, herav: annen sluttbruk 

4.  Private og offentlige tjenester 

5.  Landbruk/skogbruk 

6.  Fiske 

7.  Ikke angitt annet sted — annet 

3.2.4. Import og eksport 

 Import og eksport av energimengder av elektrisk kraft og varme etter stat.  
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3.2.5. Egenprodusenterts nettoproduksjon av elektrisk kraft og varme 

 Nettoproduksjon av elektrisk kraft og varme for egenprodusenter av elektrisk kraft og varme skal oppgis separat for 

kraftvarmeverk, anlegg som produserer (bare) elektrisk kraft og anlegg som produserer (bare) varme, for følgende 

anlegg eller virksomheter: 

1.  Energisektoren i alt 

1.1.  herav: kullgruver 

1.2.  herav: olje- og gassutvinning 

1.3.  herav: anlegg for steinkullbriketter 

1.4.  herav: koksverk 

1.5.  herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter 

1.6.  herav: gassverk 

1.7.  herav: masovner 

1.8.  herav: oljeraffinerier 

1.9.  herav: anlegg for omdanning av kull til væske 

1.10.  herav: anlegg for omdanning til væske (LNG) / gjenforgassingsanlegg 

1.11.  herav: forgassingsanlegg (biogass) 

1.12.  herav: gass til væske 

1.13.  herav: anlegg for produksjon av trekull 

1.14.  herav: ikke angitt annet sted — energi 

2.  Transportsektoren 

2.1.  herav: jernbanetransport 

2.2.  herav: rørtransport 

2.3.  herav: veitransport 

2.4.  herav: ikke angitt annet sted — transport 

3.  Alle andre sektorer: identisk med listen over aggregater under «3.2.3 Opplysninger om sluttbruk av energi». 

3.3. Strukturelle data om produksjon av elektrisk kraft og varme 

3.3.1. Netto høyeste elektriske kapasitet og toppbelastning 

 Kapasiteten skal rapporteres per 31. desember i det relevante rapporteringsåret. 

 Omfatter elektrisk kapasitet for både rene elektrisitetsverk og kraftvarmeverk.  
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 Netto høyeste elektriske kapasitet er summen av netto høyeste elektriske kapasitet for alle verk målt enkeltvis i en 

bestemt driftsperiode. I denne perioden antas driften å være kontinuerlig: i praksis 15 timer eller mer per dag. Netto 

høyeste kapasitet er den største effekten som kan antas å være bare aktiv effekt, og som kan leveres kontinuerlig med 

alle anlegg i drift ved tilknytningspunktet til nettet. Toppbelastningen defineres som den høyeste effektverdien som tas 

opp eller leveres av et nett eller en kombinasjon av nett i den aktuelle staten. 

 Netto høyeste kapasitet må oppgis for både hovednæringsprodusenter og egenprodusenter: 

1.  I alt 

2.  Kjernekraft 

3.  Vannkraft 

3.1.  herav: blandede anlegg 

3.2.  herav: rene pumpekraftverk 

4.  Jordvarme 

5.  Solceller 

6.  Termisk solenergi 

7.  Tidevanns-, bølge- og havenergi 

8.  Vind 

9.  Brensel som kan forbrennes 

9.1.  herav: dampenergi 

9.2.  herav: forbrenningsmotor 

9.3.  herav: gassturbin 

9.4.  herav: kombinert syklus 

9.5.  herav: annet 

 Angis nærmere dersom overskriften benyttes. 

Følgende opplysninger om toppbelastning må oppgis for nettet: 

10.  Toppbelastning 

11.  Tilgjengelig kapasitet på tidspunktet for toppbelastningen 

12.  Dato og tidspunkt for toppbelastningen 

3.3.2. Netto høyeste elektriske kapasitet for brensel som kan forbrennes 

 Netto høyeste elektriske kapasitet for brensel som kan forbrennes, må oppgis både for hovednæringsprodusenter og 

egenprodusenter, fordelt på de forskjellige typene av anlegg med ett eller flere brensel i tabellen nedenfor. For alle 

anlegg med flere brensel skal det oppgis hvilket brensel som brukes som primært brensel, og hvilke typer som er 

underordnede.  
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1.  Anlegg med ett brensel: 

1.1.  fyrt med kull eller kullprodukter 

 Omfatter koksovngass, masovngass og gass fra oksygenstålovn. 

1.2.  fyrt med flytende brensel 

 Omfatter raffinerigass. 

1.3.  fyrt med naturgass 

 Omfatter kapasitet for gass fra gassverk. 

1.4.  fyrt med torv 

1.5.  fyrt med fornybare brensel og avfall 

2.  Anlegg med flere brensel, faste og flytende 

3.  Anlegg med flere brensel, faste og naturgass 

4.  Anlegg med flere brensel, flytende og naturgass 

5.  Anlegg med flere brensel, faste, flytende og naturgass 

 Systemer med flere brensel omfatter bare enheter som kan brenne mer enn én brenseltype kontinuerlig. Anlegg med 

separate enheter for ulike brensel bør fordeles på de relevante kategoriene av anlegg med ett brensel. 

3.4. Opplysninger om kjernekraft 

Følgende opplysninger om sivil bruk av kjernekraft må oppgis: 

1. Anrikingskapasitet 

Årlig separasjonskapasitet ved anrikingsanlegg i drift (isotopseparasjon av uran). 

2. Produksjonskapasitet for ferske brenselelementer 

Årlig produksjonskapasitet ved anlegg for framstilling av brensel. Omfatter ikke anlegg for framstilling av 

MOX-brensel. 

3. Produksjonskapasitet ved anlegg for framstilling av MOX-brensel 

Årlig produksjonskapasitet ved anlegg for framstilling av MOX-brensel. MOX-brensel inneholder en blanding 

av plutonium og uran (blandingsoksid). 

4. Produksjon av ferske brenselelementer 

Produksjon av ferdige ferske brenselelementer i anlegg for framstilling av kjernebrensel. Dette omfatter ikke 

staver eller andre delprodukter. Anlegg som framstiller MOX-brensel omfattes heller ikke. 

5. Framstilling av MOX-brenselelementer 

Framstilling av ferdige ferske brenselelementer i anlegg for framstilling av MOX-brensel. Dette omfatter ikke 

staver eller andre delprodukter. 

6. Produksjon av kjernekraftvarme 

Den samlede mengde varme som produseres av kjernereaktorer for produksjon av elektrisk kraft eller andre 

nyttige anvendelser av varme. 
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7. Gjennomsnittlig årlig utbrenning av oppbrukte, bestrålte brenselelementer 

Beregnet gjennomsnitt for utbrenningen av brenselelementer som er endelig tatt ut av kjernekraftreaktorene i 

løpet av det aktuelle referanseåret. Dette omfatter ikke brenselelementer som er tatt ut midlertidig og som 

sannsynligvis vil bli satt inn igjen senere. 

8. Produksjon av uran og plutonium i bearbeidingsanlegg 

Uran og plutonium som produseres i bearbeidingsanlegg i løpet av referanseåret. 

9. Bearbeidingsanleggenes kapasitet (uran og plutonium) 

Årlig bearbeidingskapasitet for uran og plutonium. 

3.5. Målenheter 

1.  Energimengder Elektrisk kraft: GWh 

Varme: TJ 

Faste brensel og framstilte gasser: målenhetene i kapittel 1 i dette vedlegg får 

anvendelse. 

Naturgass: målenhetene i kapittel 2 i dette vedlegg får anvendelse. 

Olje- og petroleumsprodukter: målenhetene i kapittel 4 i dette vedlegg får anvendelse. 

Fornybar energi og avfall: målenhetene i kapittel 5 i dette vedlegg får anvendelse. 

Uran og plutonium: tHM (tonn tungmetall). 

2.  Kapasitet Produksjon av elektrisk kraft: MWe 

Produksjon av varme: MWt 

Anrikingskapasitet (isotopseparasjon av uran): tSWU (tonn separasjonsenheter). 

Produksjonskapasitet for brenselelementer: tHM (tonn tungmetall). 

3.6. Unntak og fritak 

Frankrike er unntatt fra å rapportere aggregatene for varme. Unntaket bortfaller når Frankrike er i stand til å framlegge 

denne rapporten, og i alle tilfeller ikke senere enn fire år etter ikrafttredelsen av denne forordning. 

4.  OLJE- OG PETROLEUMSPRODUKTER 

4.1. Berørte energiprodukter 

Med mindre noe annet er oppgitt gjelder datainnsamlingen følgende energiprodukter: 

Energiprodukt Definisjon 

1.  Råolje Råolje er en mineralolje av naturlig opprinnelse som inneholder en blanding av 

hydrokarboner og tilhørende urenheter, som svovel. Den forekommer i flytende form 

ved normalt trykk og temperatur ved jordoverflaten, og dens fysiske egenskaper (tetthet, 

viskositet osv.) varierer sterkt. Denne kategorien omfatter kondensater som gjenvinnes 

fra assosiert og ikke-assosiert gass i tilknytning til feltet/konsesjonsområdet når disse er 

iblandet den kommersielle råoljen. 
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Energiprodukt Definisjon 

2.  NGL NGL er flytende eller kondenserte hydrokarboner som er gjenvunnet fra naturgass i 

separasjons- eller gassbehandlingsanlegg. NGL omfatter etan, propan, butan (vanlig og 

isobutan), (iso-)pentan og tyngre fraksjoner (iblant kalt naturbensin eller kondensat). 

3.  Raffineriråstoffer Et raffineriråstoff er en bearbeidet olje beregnet på videre behandling (f.eks. 

direktedestillert brennolje eller vakuumgassolje), men ikke til blanding med andre 

produkter. Ved behandlingen omdannes den til en eller flere komponenter og/eller 

ferdige produkter. Definisjonen omfatter også produkter som den petrokjemiske 

industrien returnerer til raffineriene (f.eks. pyrolysebensin, C4-fraksjoner samt fraksjoner 

av gassolje og brennolje). 

4.  Tilsetningsstoffer/ 

oksygenater 

Tilsetningsstoffer er hydrokarbonfrie forbindelser som tilsettes eller blandes med et 

produkt for å endre forbrenningsegenskapene (oktan, cetan, kuldeegenskaper osv.): 

— oksygenater, som alkoholer (metanol, etanol), etere (f.eks. MTBE (metyltertiær-

butyleter), ETBE (etyltertiærbutyleter), TAME (tertiæramylmetyleter)), 

— estere (f.eks. rapsolje eller dimetylester osv.), 

— kjemiske forbindelser (f.eks. TML (tetrametylbly), TEL (tetraetylbly) og 

detergenter). 

Merk: Mengder av tilsetningsstoffer/oksygenater (alkoholer, etere, estere og andre 

kjemiske forbindelser) som rapporteres i denne kategorien, bør gjelde mengder som er 

beregnet på iblanding i brensel eller til brenselbruk. 

4.1.  herav: biodrivstoffer Biobensin og biodiesel. Definisjonene i kapittel 5, Fornybar energi og energi fra avfall, 

får anvendelse. 

Mengden flytende biodrivstoff som rapporteres i denne kategorien, gjelder biodrivstoffet 

og ikke den samlede væskemengden som biodrivstoffene iblandes. 

Omfatter ikke handel med biodrivstoffer som ikke er blandet med transportdrivstoff (dvs. 

i ren form); de skal rapporteres som angitt i kapittel 5. Biodrivstoffer som inngår som 

bestanddeler i transportdrivstoff, rapporteres under det relevante produktet med en 

angivelse av andelen som biodrivstoffet utgjør. 

5.  Andre 

hydrokarboner 

Syntetisk råolje framstilt av tjæresand, skiferolje osv., væsker fra omdanning av kull til 

væske (se kapittel 1), produksjon av væsker ved omdanning av naturgass til bensin (se 

kapittel 2), hydrogen og emulgerte oljer (f.eks. Orimulsion). 

Omfatter ikke produksjon av oljeskifer, der kapittel 1 får anvendelse. 

Produksjon av skiferolje (bearbeidet produkt) skal rapporteres som «Fra andre kilder» i 

kategorien «Andre hydrokarboner». 

6.  Raffinerigass (ikke 

kondensert) 

Raffinerigass omfatter en blanding av ikke-kondenserbare gasser som i hovedsak består 

av hydrogen, metan, etan og olefiner som framkommer ved destillasjon av råolje eller 

bearbeiding av oljeprodukter (f.eks. krakking) i raffinerier. Omfatter også gasser som 

tilbakeføres fra petrokjemisk industri. 

7.  Etan Et naturlig rettkjedet hydrokarbon i gassform (C2H6) utvunnet fra strømmer av naturgass 

og raffinerigass. 
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Energiprodukt Definisjon 

8.  LPG LPG er lette parafinske hydrokarboner som oppstår i raffineriprosessene, ved 

råoljestabilisering og ved behandling av naturgass i gassbehandlingsanlegg. De består i 

hovedsak av propan (C3H8) og butan (C4Hl0) eller en kombinasjon av disse. De kan også 

inneholde propylen, butylen, isopropylen og isobutylen. LPG kondenseres vanligvis 

under trykk for transport og lagring. 

9.  Nafta Nafta er et råstoff beregnet på enten petrokjemisk industri (f.eks. framstilling av etylen 

eller aromater) eller bensinproduksjon gjennom reformering eller isomerisering i 

raffineriet. 

Nafta inneholder stoffer i destillasjonsintervallet mellom 30 °C og 210 °C eller i en del 

av dette intervallet. 

10.  Motorbensin Motorbensin består av en blanding av lette hydrokarboner som destilleres ved mellom 

35 °C og 215 °C. Brukes som drivstoff i motorer med gnisttenning. Motorbensin kan 

inneholde tilsetningsstoffer, oksygenater og oktanforhøyere, herunder blyforbindelser 

som TEL og TML. 

Omfatter blandingskomponenter for motorbensin (unntatt tilsetningsstoffer/oksygenater), 

f.eks. alkylater, isomerat, reformat, krakket bensin beregnet på bruk som ferdig 

motorbensin. 

10.1.  herav: biobensin Definisjonene i kapittel 5, Fornybar energi og energi fra avfall, får anvendelse. 

11.  Flybensin Motorbensin spesielt tilpasset stempelmotorer for fly, med et oktantall som er tilpasset 

motoren, et frysepunkt på – 60 °C og et destillasjonsintervall som vanligvis ligger på 

mellom 30 °C og 180 °C. 

12.  Jetbensin 

(jetdrivstoff av nafta 

eller JP4) 

Omfatter alle lette hydrokarbonoljer til bruk i flyturbinmotorer, med et destillasjons-

intervall på mellom 100 °C og 250 °C. De framstilles ved å blande parafin og bensin 

eller nafta i et forhold som gjør at innholdet av aromater ikke overstiger 25 volumprosent 

og damptrykket ligger på mellom 13,7 kPa og 20,6 kPa. 

13.  Jetparafin Destillat til bruk i flyturbinmotorer. Det har samme destillasjonsintervall mellom 150 °C 

og 300 °C (normalt ikke over 250 °C) og flammepunkt som parafin. Videre har det 

særlige spesifikasjoner (f.eks. frysepunkt) fastsatt av International Air Transport 

Association (IATA). 

Omfatter blandingskomponenter for parafin. 

13.1.  Biojetparafin Flytende biodrivstoff framstilt av biomasse som er blandet med eller erstatter jetparafin. 

14.  Annen parafin Raffinert petroleumsdestillat til bruk i andre sektorer enn luftfart. Destilleres ved mellom 

150 °C og 300 °C. 

15.  Gassolje/dieselolje 

(destillert brennolje) 

Gassolje/dieselolje er i hovedsak et mellomtungt destillat som destilleres ved mellom 

180 °C og 380 °C. Omfatter blandingskomponenter. Det finnes flere kvaliteter, avhengig 

av bruksområde: 

15.1.  herav: autodiesel Dieselolje for kjøretøyer med dieselmotor med kompresjonstenning (biler, lastebiler 

osv.), vanligvis med lavt svovelinnhold. 
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Energiprodukt Definisjon 

15.1.1.  herav fra 15.1: 

biodiesel 

Definisjonene i kapittel 5, Fornybar energi og energi fra avfall, får anvendelse. 

15.2.  herav: fyringsolje og 

annen gassolje 

Lett fyringsolje til industriell eller kommersiell bruk, dieselolje for skip og diesel som 

brukes i jernbanetransport, annen gassolje, herunder tunge gassoljer som destilleres ved 

mellom 380 °C og 540 °C og brukes som råstoff i petrokjemisk industri. 

16.  Brennolje Alle rester av (tunge) brennoljer (herunder brennoljer som framstilles ved blanding). Den 

kinematiske viskositeten er høyere enn 10 cSt ved 80 °C. Flammepunktet er alltid høyere 

enn 50 °C, og tettheten er alltid større enn 0,90 kg/l. 

16.1.  herav: lavt 

svovelinnhold 

Tung brennolje med et svovelinnhold på under 1 %. 

16.2.  herav: høyt 

svovelinnhold 

Tung brennolje med et svovelinnhold på 1 % eller mer. 

17.  White-spirit og SBP Raffinerte mellomdestillater som destilleres i samme intervall som nafta/parafin. 

Inndeles i følgende: 

— Industrisprit (SBP): Lette oljer som destilleres ved mellom 30 °C og 200 °C. 

Industrisprit finnes i 7 eller 8 kvaliteter, avhengig av hvor i intervallet destillasjonen 

stanses. Kvalitetene defineres i henhold til temperaturforskjellen mellom 

destillasjonspunktene for 5 volumprosent og 90 volumprosent (ikke over 60 °C). 

— White-spirit: Industrisprit med et flammepunkt på over 30 °C. Destillasjons-

intervallet for white-spirit er 135 °C til 200 °C. 

18.  Smøremidler Hydrokarboner som framstilles av biprodukter fra destillasjon, og som i hovedsak brukes 

til å redusere friksjon mellom kontaktflater. 

Omfatter alle ferdige kvaliteter av smøreoljer, fra spindelolje til sylinderolje, samt oljer 

som brukes i smørefett, motoroljer og alle kvaliteter av baseoljer for smøreoljer. 

19.  Bitumen Et fast, halvfast eller tyktflytende hydrokarbon med kolloidal struktur, med brun til sort 

farge, som forekommer som en rest ved destillasjon av råolje, gjennom vakuum-

destillasjon av oljerester fra atmosfærisk destillasjon. Bitumen kalles ofte asfalt og 

brukes i hovedsak til veibygging og taktekking. 

Omfatter fluidisert bitumen og bitumenløsninger. 

20.  Parafinvokser Dette er mettede, alifatiske hydrokarboner. Voksene er rester som utvinnes ved 

avvoksing av smøreoljer. De har en krystallstruktur som er mer eller mindre fin avhengig 

av kvalitet. De kjennetegnes ved at de er fargeløse, luktfrie og gjennomskinnelige, og 

smeltepunktet er over 45 °C. 

21.  Petroleumskoks Svart, fast biprodukt utvunnet ved krakking og forkoksing av petroleumsbasert råstoff, 

vakuumrester, tjære og bek i prosesser som forsinket forkoksing eller væskeforkoksing. 

Det består i hovedsak av karbon (90–95 %) og har et lavt askeinnhold. Det brukes som 

råstoff i koksverk i stålindustrien samt til oppvarming, elektrodeframstilling og 

kjemikalieproduksjon. De viktigste kvalitetene er «grønn koks» og «kalsinert koks». 
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Energiprodukt Definisjon 

 Omfatter «katalysatorkoks» som avsettes på katalysatoren under raffineringen. Denne 

koksen kan ikke gjenvinnes og forbrennes som regel som raffineribrensel. 

22.  Andre produkter Alle produkter som ikke er uttrykkelig nevnt ovenfor, for eksempel tjære og svovel. 

Omfatter aromater (f.eks. BTX eller bensen, toluen og xylen) og olefiner (f.eks. 

propylen) som produseres i raffinerier. 

4.2. Liste over aggregater 

Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt. 

4.2.1. Forsyning av råolje, NGL, råstoffer til raffinerier, tilsetningsstoffer og andre hydrokarboner 

 Følgende tabell gjelder råolje, NGL, råstoffer til raffinerier, tilsetningsstoffer/oksygenater (og deres bioandel) og andre 

hydrokarboner: 

1.  Innenlandsk produksjon 

 Gjelder ikke råstoffer til raffinerier og biodrivstoffer. 

2.  Fra andre kilder. Tilsetningsstoffer, biodrivstoffer og andre hydrokarboner, hvis produksjon er omfattet av andre 

brenselbalanser. 

 Gjelder ikke råolje, NGL og råstoffer til raffinerier. 

2.1.  herav: fra kull 

 Omfatter væsker som produseres i anlegg for omdanning av kull til væske og flytende produkter fra koksovner. 

2.2.  herav: fra naturgass 

 Framstilling av syntetisk bensin kan kreve naturgass som råstoff. Gassmengden som går med til framstilling av 

metanol, oppgis i samsvar med kapittel 2, mens metanoltilgangen oppgis her. 

2.3.  herav: fra fornybare energikilder 

 Omfatter biodrivstoffer som skal blandes med drivstoffer for transport. 

 Produksjonen oppgis i samsvar med kapittel 5, mens mengdene beregnet på blanding oppgis her. 

3.  Tilbakeføring fra petrokjemisk sektor 

 Ferdige eller halvferdige produkter som sluttbrukerne sender tilbake til raffineriene for bearbeiding, blanding 

eller salg. De er som regel biprodukter fra petrokjemiske framstillingsprosesser. 

 Gjelder bare råstoffer til raffinerier. 

4.  Overførte produkter 

 Importerte petroleumsprodukter som omklassifiseres som råstoffer for videre bearbeiding i raffineriet, uten 

levering til sluttbrukerne. 

 Gjelder bare råstoffer til raffinerier. 

5.  Import og eksport 

 Omfatter mengder av råolje og produkter som importeres eller eksporteres i henhold til avtaler om bearbeiding 

(dvs. raffinering på oppdrag). Råolje og NGL bør rapporteres i henhold til første opprinnelsesstat, og råstoffer til 

raffinerier og ferdige produkter bør rapporteres i henhold til siste forsendelsesstat. 
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 Omfatter alle flytende gasser (f.eks. LPG) som utvinnes ved gjenforgassing av importert LNG, og petroleums-

produkter som importeres eller eksporteres direkte av den petrokjemiske industri. 

 Merk: All handel med biodrivstoffer som ikke er blandet med transportdrivstoffer (dvs. i ren form), bør 

rapporteres i spørreskjemaet om fornybare energikilder. 

 Reeksport av olje som er importert med tanke på bearbeiding i frisoner, bør tas med som eksport av produktet fra 

bearbeidingsstaten til den endelige bestemmelsesstaten. 

6.  Direkte bruk 

 Råolje, NGL, tilsetningsstoffer og oksygenater (og den delen av dem som er biodrivstoffer) samt andre 

hydrokarboner som brukes direkte uten bearbeiding i oljeraffinerier. 

 Omfatter råolje som brukes til produksjon av elektrisk kraft. 

7.  Lagerendringer 

 Lagertilgang oppgis som et negativt tall, og lageravgang som et positivt tall. 

8.  Beregnet tilførsel til raffinerier 

 Den samlede mengden produkter som ifølge beregningene er tilført raffineriprosessen. Den defineres som: 

 innenlandsk produksjon + fra andre kilder + tilbakeføring fra industri + overførte produkter + import - eksport  

- direkte bruk + lagerendringer 

9.  Statistiske forskjeller 

 Beregnet tilførsel til raffinerier minus den observerte tilførselen. 

10.  Observert tilførsel til raffinerier 

 Mengder som er registrert som tilført raffinerier. 

11.  Raffineritap 

 Forskjellen mellom tilførsel til raffinerier (observert) og brutto raffineriproduksjon. I destillasjonsprosessen kan 

det forekomme tap på grunn av fordamping. Tap rapporteres med positive tall. Volumene kan øke, men ikke 

massen. 

12.  Inngående og utgående samlede lagre på nasjonalt territorium 

 Alle lagre på nasjonalt territorium, herunder lagre som tilhører staten, storforbrukere eller lagervirksomheter, 

lagre ombord på sjøgående fartøyer som anløper havn, lagre i frisoner og lagre som forvaltes for tredjemenn, 

uansett om det skjer i henhold til en bilateral avtale mellom regjeringer eller ikke. Med inngående og utgående 

menes henholdsvis den første og siste dagen i rapporteringsperioden. 

13.  Nedre brennverdi 

 Produksjon, import og eksport, og samlet gjennomsnitt. 

4.2.2. Forsyning av oljeprodukter 

 Følgende tabell gjelder ferdige produkter (raffinerigass, etan, LPG, nafta, motorbensin og andelen biobensin, flybensin, 

jetbensin, jetparafin og dets bioandel, annen parafin, gassolje/dieselolje, brennolje med lavt og høyt svovelinnhold, 

white-spirit og SBP, smøremidler, bitumen, parafinvokser, petroleumskoks og andre produkter). Råolje og NGL som 

forbrennes direkte, bør inkluderes under leveranser av ferdige produkter og overføring mellom produkter.  
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1.  Råvaretilgang 

 Omfatter mengder av innenlandsk og importert råolje (herunder kondensat) og innenlandsk NGL som forbrukes 

direkte uten å bli bearbeidet i et oljeraffineri, og mengder som tilbakeføres fra petrokjemisk industri, som selv om 

de ikke er råvarer, forbrukes direkte. 

2.  Brutto raffineriproduksjon 

 Produksjon av ferdige produkter i et raffineri eller blandingsanlegg. 

 Omfatter raffineribrensel, men ikke raffineritap. 

3.  Resirkulerte produkter 

 Ferdige produkter som etter å ha blitt levert til sluttbrukerne én gang, passerer markedsføringsnettet en andre 

gang (f.eks. brukte smøremidler som bearbeides på nytt). Det bør skilles mellom disse mengdene og 

tilbakeføringer fra petrokjemisk industri. 

4.  Raffineribrensel 

 Petroleumsprodukter som brukes til driften av et raffineri. 

 Omfatter ikke produkter som brukes av oljeselskaper til andre formål enn raffinering, f.eks. bunkring eller 

oljetankskip. 

 Omfatter brensel som brukes til raffineriers produksjon av elektrisk kraft og varme for salg. 

4.1.  herav: til produksjon av elektrisk kraft 

 Mengder som brukes til å produsere elektrisk kraft i kraftverk ved raffinerier. 

4.2.  herav: til kraftvarmeproduksjon 

 Mengder som brukes i kraftvarmeverk ved raffinerier. 

4.3.  herav: til varmeproduksjon 

 Mengder som brukes til å produsere varme ved raffinerier. 

5.  Import og eksport 

6.  Internasjonal bunkring 

7.  Overføring mellom produkter 

 Mengder som omklassifiseres, enten fordi spesifikasjonene er blitt endret eller fordi de er blitt blandet med et 

annet produkt. 

 En negativ oppføring for et produkt oppveies av en eller flere positive oppføringer for ett eller flere produkter og 

omvendt, og den samlede nettoeffekten bør være null. 

8.  Overførte produkter 

 Importerte petroleumsprodukter som omklassifiseres som råstoffer for videre bearbeiding i raffineriet, uten 

levering til sluttbrukerne. 

9.  Lagerendringer 

 Lagertilgang oppgis som et negativt tall, og lageravgang som et positivt tall. 

10.  Beregnede brutto innenlandske leveranser 

 Dette defineres som: 

 råvaretilgang + brutto raffineriproduksjon + resirkulerte produkter – raffineribrensel + import – eksport  

– internasjonal bunkring + overføring mellom produkter – overførte produkter – lagerendringer 
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11.  Statistiske forskjeller 

 Beregnede brutto innenlandske leveranser minus de observerte leveransene. 

12.  Observerte brutto innenlandske leveranser 

 Observerte leveranser av ferdige petroleumsprodukter fra primærkilder (f.eks. raffinerier, blandingsanlegg osv.) 

til hjemmemarkedet. 

 Tallet kan avvike fra det beregnede tallet bl.a. på grunn av forskjeller i dekning og/eller forskjeller i definisjonene 

i de ulike rapporteringssystemene. 

12.1.  herav: bruttoleveranser til petrokjemisk sektor 

 Mengder brensel som leveres til petrokjemisk sektor. 

12.2.  herav: energibruk i petrokjemisk sektor 

 Mengder olje som brukes som brensel i petrokjemiske prosesser som dampkrakking. 

12.3.   annen bruk enn energibruk i petrokjemisk sektor 

 Mengder olje som brukes i petrokjemisk sektor til produksjon av etylen, propylen, butylen, syntetisk gass, 

aromater, butadien og andre hydrokarbonbaserte råstoffer i prosesser som dampkrakking og dampreformering og 

i anlegg til framstilling av aromater. Omfatter ikke oljemengder som brukes til brensel. 

13.  Tilbakeføring fra petrokjemisk sektor til raffinerier 

14.  Inngående og utgående lagre 

 Alle lagre på nasjonalt territorium, herunder lagre som tilhører staten, storforbrukere eller lagervirksomheter, 

lagre ombord på sjøgående fartøyer som anløper havn, lagre i frisoner og lagre som forvaltes for tredjemenn, 

uansett om det skjer i henhold til en bilateral avtale mellom regjeringer eller ikke. Med inngående og utgående 

menes henholdsvis den første og siste dagen i rapporteringsperioden. 

15.  Lagerendringer i offentlige anlegg 

 Endringer i lagre som holdes av offentlige anlegg og som ikke inngår i lagernivåer eller lagerendringer som 

rapporteres ellers. Lagertilgang oppgis som et negativt tall, og lageravgang som et positivt tall. 

 Omfatter råolje og NGL som forbrennes direkte, dersom det er relevant. 

16.  Nedre brennverdi for brutto innenlandske leveranser 

4.2.3. Brutto innenlandske leveranser etter sektor 

 I følgende tabeller skal følgende aggregater rapporteres for råolje, NGL, raffinerigass, etan, LPG, nafta, summen av 

motorbensin og biobensin, flybensin, jetbensin, summen av jetparafin og biobensin, annen parafin, gassolje/dieselolje 

(og andelen av autodiesel, fyringsolje og annen gassolje, biodiesel og gassolje/dieselolje som ikke er biodrivstoff), 

samlet brennolje (herunder andelen med lavt og høyt svovelinnhold), white-spirit og SBP, smøremidler, bitumen, 

parafinvoks, petroleumskoks, andre oljeprodukter. 

 Både mengdene til energibruk og annen bruk enn energi samt totalsummen av disse skal angis. 

1.  Omdanningssektoren i alt 

 Den samlede mengden brensel som brukes til primær eller sekundær omdanning av energi. 

1.1.  herav: hovednæringsprodusenters elektrisitetsverk 
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1.2.  herav: egenprodusenters elektrisitetsverk 

1.3.  herav: hovednæringsprodusenters kraftvarmeverk 

1.4.  herav: egenprodusenters kraftvarmeverk 

1.5.  herav: hovednæringsprodusenters varmeverk 

1.6.  herav: egenprodusenters varmeverk 

1.7.  herav: gassverk/forgassingsanlegg 

1.8.  herav: blandet naturgass 

1.9.  herav: koksverk 

1.10.  herav: masovner 

1.11.  herav: petrokjemisk industri 

1.12.  herav: anlegg for steinkullbriketter 

1.13.  herav: ikke angitt annet sted — omdanning 

2.  Energisektoren i alt 

 Den samlede mengden som brukes som energi i energisektoren. 

2.1.  herav: kullgruver 

2.2.  herav: olje- og gassutvinning 

2.3.  herav: koksverk 

2.4.  herav: masovner 

2.5.  herav: gassverk 

2.6.  herav: kraftverk 

 Elektrisitetsverk, kraftvarmeverk og varmeverk 

2.7.  herav: ikke angitt annet sted — energi 

3.  Distribusjonstap 

 Tap som forekommer utenfor raffineriet i forbindelse med transport og distribusjon. 

 Omfatter tap i rørsystemet. 

4.  Endelig energiforbruk 

5.  Industrisektoren 

5.1.  herav: jern og stål 

5.2.  herav: kjemisk og petrokjemisk 

5.3.  herav: ikke-jernholdige metaller 



Nr. 17/1222 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

5.4.  herav: ikke-metallholdige mineraler 

5.5.  herav: transportmidler 

5.6.  herav: maskiner 

5.7.  herav: bergverksdrift og utvinning 

5.8.  herav: nærings- og nytelsesmidler 

5.9.  herav: papirmasse, papir og trykking 

5.10.  herav: trelast og trevarer 

5.11.  herav: bygge- og anleggsvirksomhet 

5.12.  herav: tekstil og lær 

5.13.  herav: ikke angitt annet sted — industri 

6.  Transportsektoren 

6.1.  herav: internasjonal luftfart 

6.2.  herav: innenlands luftfart 

6.3.  herav: veitransport 

6.4.  herav: jernbanetransport 

6.5.  herav: innenlands sjøfart 

6.6.  herav: rørtransport 

6.7.  herav: ikke angitt annet sted — transport 

7.  Andre sektorer 

7.1.  herav: private og offentlige tjenester 

7.2.  herav: husholdningssektoren 

7.2.1.  husholdningssektoren, herav: oppvarming av rom 

7.2.2.  husholdningssektoren, herav: kjøling av rom 

7.2.3.  husholdningssektoren, herav: oppvarming av vann 

7.2.4.  husholdningssektoren, herav: matlaging 

7.2.5.  husholdningssektoren, herav: annen sluttbruk 

7.3.  herav: landbruk/skogbruk 
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7.4.  herav: fiske 

7.5.  herav: ikke angitt annet sted — annet 

8.  Annen bruk enn energi i alt 

 Mengder som brukes som råstoffer i de ulike sektorene og ikke forbrukes som brensel eller omdannes til et annet 

brensel. Disse mengdene inngår i aggregatene ovenfor. 

8.1.  herav: omdanningssektoren 

8.2.  herav: energisektoren 

8.3.  herav: transportsektoren 

8.4.  herav: industrisektoren 

8.4.1  industrisektoren, herav: kjemisk industri (herunder petrokjemisk) 

8.5.  herav: andre sektorer 

4.2.4. Import og eksport 

 Import etter opprinnelsesstat og eksport etter bestemmelsesstat. Se også merknader til 4.2.1, aggregat 5. 

4.3. Målenheter 

1.  Energimengder 103 tonn 

2.  Brennverdi MJ/tonn 

4.4. Unntak og fritak 

Kypros er fritatt for å rapportere aggregatene i punkt 4.2.3 under avsnitt 7 (Andre sektorer) og 8 (Annen bruk enn energi 

i alt); bare de samlede verdiene skal oppgis. 

5.  FORNYBAR ENERGI OG ENERGI FRA AVFALL 

5.1. Berørte energiprodukter 

Med mindre noe annet er oppgitt gjelder datainnsamlingen følgende energiprodukter: 

Energiprodukt Definisjon 

1.  Vannkraft Potensiell og kinetisk energi i vann som omdannes til elektrisk kraft i 

vannkraftverk. Pumpekraftverk må inkluderes. Produksjonen skal rapporteres 

for anlegg i størrelsesklasse < 1 MW, 1 til < 10 MW og ≥ 10 MW samt fra 

pumpekraftverk. 

2.  Jordvarme Energi som avgis av jordskorpen som varme, som regel i form av varmt vann 

eller damp. Denne energiproduksjonen er differansen mellom entalpien i væsken 

som produseres i borehullet, og entalpien i væsken som til slutt disponeres. 

Energien utnyttes på egnede steder: 

— til produksjon av elektrisk kraft ved hjelp av tørrmettet damp eller saltlake 

med høy entalpi etter spontan fordamping, 

— direkte som varme til fjernvarme, landbruk osv. 
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Energiprodukt Definisjon 

3.  Solenergi Solstråling som utnyttes til produksjon av varmtvann og elektrisk kraft. Denne 

energiproduksjonen er den varmen som er tilgjengelig for varmeoverførings-

mediet, dvs. innfallende solenergi minus tap i optikk og solfangere. Passiv 

solenergi til direkte oppvarming, nedkjøling og belysning av boliger eller andre 

bygninger omfattes ikke. 

3.1.  herav: solceller Sollys som omdannes til elektrisk kraft ved hjelp av solceller, vanligvis framstilt 

av halvledermateriale som produserer elektrisk kraft når de eksponeres for lys. 

3.2.  herav: termisk solenergi Varme fra solstråling. Kan bestå av: 

a)  soldrevne termoelektriske anlegg, eller 

b)  utstyr til produksjon av varmtvann for husholdninger eller for årstidsbestemt 

oppvarming av svømmebassenger (f.eks. flate solfangere, i hovedsak av 

typen termosifong). 

4.  Tidevanns-, bølge- og 

havenergi 

Mekanisk energi fra tidevannsbevegelser, bølger eller havstrømmer som utnyttes 

til produksjon av elektrisk kraft. 

5.  Vind Vindens kinetiske energi som utnyttes til produksjon av elektrisk kraft i 

vindturbiner. 

6.  Industriavfall (ikke-

fornybart) 

Ikke-fornybart industriavfall (fast eller flytende) som forbrennes direkte til 

produksjon av elektrisk kraft og/eller varme. Anvendt brenselmengde oppgis på 

grunnlag av nedre brennverdi. Fornybart industriavfall bør rapporteres i 

kategoriene Fast biomasse, Biogass og/eller Flytende biodrivstoffer. 

7.  Kommunalt avfall Avfall som produseres av husholdninger, sykehus og servicesektoren, og som 

forbrennes i særlige anlegg. Rapporteres på grunnlag av nedre brennverdi. 

7.1.  herav: fornybart Den delen av husholdningsavfallet som er av biologisk opprinnelse. 

7.2.  herav: ikke-fornybart Den delen av husholdningsavfallet som ikke er av biologisk opprinnelse. 

8.  Fast biodrivstoff Omfatter organisk, ikke-fossilt materiale av biologisk opprinnelse som kan 

brukes som brensel i produksjon av varme eller elektrisk kraft. Omfatter: 

8.1.  herav: trekull Et fast restprodukt som framkommer ved tørrdestillasjon og pyrolyse av tre og 

annet vegetabilsk materiale. 

9.  Biogass Gass som i hovedsak består av metan og karbondioksid og dannes ved anaerob 

nedbryting av biomasse. 
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Energiprodukt Definisjon 

10.  Flytende biodrivstoffer Mengdene av flytende biodrivstoff som rapporteres i denne kategorien, bør 

gjelde mengden av biodrivstoff og ikke den samlede væskemengden som 

biodrivstoffene iblandes. Når det gjelder import og eksport av flytende 

biodrivstoffer, skal bare de mengder som ikke er blitt blandet med 

transportdrivstoffer, oppgis (dvs. rene biodrivstoffer). Flytende biodrivstoffer 

som er blandet med transportdrivstoffer, rapporteres sammen med 

oljeopplysningene i kapittel 4. 

Omfatter følgende flytende biodrivstoffer: 

10.1.  herav: biobensin Denne kategorien omfatter bioetanol (etanol framstilt av biomasse og/eller den 

biologisk nedbrytbare delen av avfall), biometanol (metanol framstilt av 

biomasse og/eller den biologisk nedbrytbare delen av avfall), bio-ETBE 

(etyltertiærbutyleter framstilt av bioetanol; volumandelen bio-ETBE som 

beregnes som biodrivstoff er 47 %) samt bio-MTBE (metyltertiærbutyleter 

framstilt av biometanol: volumandelen bio-MTBE som beregnes som 

biodrivstoff er 36 %). 

10.1.1.  biobensin, herav: bioetanol Etanol framstilt av biomasse og/eller den biologisk nedbrytbare delen av avfall. 

10.2.  herav: biodiesel Denne kategorien omfatter biodiesel (en metylester framstilt av vegetabilsk eller 

animalsk olje, av dieselkvalitet), biodimetyleter (dimetyleter framstilt av 

biomasse), Fischer-Tropsch (Fischer-Tropsch framstilt av biomasse), 

kaldpresset bioolje (olje framstilt av oljefrø bare gjennom mekanisk behandling) 

samt alle andre flytende biodrivstoffer som tilsettes, blandes med eller brukes 

direkte som transportdiesel. 

10.3.  biojetparafin Flytende biodrivstoff framstilt av biomasse som er blandet med eller som 

erstatter jetparafin. 

10.4.  andre flytende biodrivstoffer Flytende biodrivstoffer som brukes direkte som drivstoff, men som ikke 

omfattes av biobensin eller biodiesel. 

5.2. Liste over aggregater 

Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt. 

5.2.1. Bruttoproduksjon av elektrisk kraft og varme 

 Elektrisk kraft og varme som produseres med energiproduktene nevnt i punkt 5.1 (unntatt trekull og inklusive bare 

totalsummen av flytende biodrivstoffer) må, når det er relevant, oppgis hver for seg: 

— for hovednæringsprodusenters og egenprodusenters anlegg, 

— for anlegg som produserer bare elektrisk kraft, anlegg som produserer bare varme og for kraftvarmeverk. 

 Dette kravet gjelder ikke trekull. For flytende biodrivstoffer gjelder det ikke biobensin og biojetparafin. For vannkraft 

må opplysningene deles inn i anlegg med en elektrisk effekt på inntil 1 MW, mellom 1 og 10 MW og over 10 MW. 

5.2.2. Forsynings- og omdanningssektorene 

 For energiproduktene omhandlet i punkt 5.1 (unntatt vannkraft, solcelleenergi, energi fra tidevann, bølger og hav samt 

vindkraft) skal mengdene som brukes i forsynings- og omdanningssektorene, oppgis for følgende aggregater:  
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1.  Produksjon 

2.  Import 

3.  Eksport 

4.  Lagerendringer 

 Lagertilgang oppgis som et negativt tall, og lageravgang som et positivt tall. 

5.  Bruttoforbruk 

6.  Statistiske forskjeller 

7.  Omdanningssektoren i alt 

 Mengder av fornybare energikilder og avfall som brukes til omdanning av primære energiformer til sekundære 

(f.eks. gass fra fyllplasser til elektrisk kraft) eller omdannes til avledede energiprodukter (f.eks. biogass brukt til 

blandet naturgass). 

7.1.  herav: hovednæringsprodusenters elektrisitetsverk 

7.2.  herav: hovednæringsprodusenters kraftvarmeverk 

7.3.  herav: hovednæringsprodusenters varmeverk 

7.4.  herav: egenprodusenters elektrisitetsverk 

7.5.  herav: egenprodusenters kraftvarmeverk 

7.6.  herav: egenprodusenters varmeverk 

7.7.  herav: anlegg for steinkullbriketter 

 Mengder av fornybare energikilder og avfall som brukes til å produsere steinkullbriketter. Fornybare energikilder 

og avfall som brukes til oppvarming og drift av utstyr, må oppgis som forbruk i Energisektoren. 

7.8.  herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter 

 Mengder av fornybare energikilder og avfall som brukes til å produsere brunkullbriketter. Fornybare energikilder 

og avfall som brukes til oppvarming og drift av utstyr, må oppgis som forbruk i Energisektoren. 

7.9.  herav: gass fra gassverk 

 Mengder av fornybare energikilder og avfall som brukes til å produsere gass fra gassverk. Fornybare energikilder 

og avfall som brukes til oppvarming og drift av utstyr, må oppgis som forbruk i Energisektoren. 

7.10.  herav: masovner 

 Mengder av fornybare energikilder (f.eks. trekull) omdannet i masovner. 

 Fornybar energi som brukes til oppvarming og drift av utstyr, oppgis ikke her, men som forbruk i 

Energisektoren. 

7.11.  herav: blandingsanlegg for naturgass 

 Mengder av biogass som blandes med naturgass og tilføres naturgassnettet. 

7.12.  herav: blanding med motorbensin/diesel/parafin 

 Mengder av flytende biodrivstoffer som ikke leveres til endelig forbruk, men brukes sammen med andre 

petroleumsprodukter som rapporteres i spørreskjemaet om olje. 
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7.13.  herav: anlegg for produksjon av trekull 

 Mengder av tre som brukes til produksjon av trekull. 

7.14.  herav: ikke angitt annet sted — omdanning 

5.2.3. Energisektoren 

 For energiproduktene omhandlet i punkt 5.1 (unntatt vannkraft, solcelleenergi, energi fra tidevann, bølger og hav samt 

vindkraft) skal mengdene som brukes i energisektoren eller til endelig forbruk, oppgis for følgende aggregater: 

1.  Energisektoren i alt 

 Fornybare energikilder og avfall som forbrukes av energiindustrien i forbindelse med omdanningsvirksomhet. 

For eksempel fornybare energikilder og avfall som brukes til oppvarming, belysning eller drift av 

pumper/kompressorer. 

 Mengder av fornybare energikilder og avfall som omdannes til andre energiformer, bør rapporteres under 

Omdanningssektoren. 

1.1.  herav: forgassingsanlegg 

1.2.  herav: offentlige kraftverk, kraftvarmeverk og varmeverk 

1.3.  herav: kullgruver 

1.4.  herav: anlegg for steinkullbriketter 

1.5.  herav: koksverk 

1.6.  herav: oljeraffinerier 

1.7.  herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter 

1.8.  herav: gass fra gassverk 

1.9.  herav: masovner 

1.10.  herav: anlegg for produksjon av trekull 

1.11.  herav: ikke angitt annet sted 

2.  Distribusjonstap 

 Alle tap i forbindelse med transport og distribusjon. 

5.2.4. Sluttbruk av energi 

 For energiproduktene omhandlet i punkt 5.1 (unntatt vannkraft, solcelleenergi, energi fra tidevann, bølger og hav samt 

vindkraft) skal mengdene oppgis for følgende aggregater: 

1.  Endelig energiforbruk 

2.  Industrisektoren 

2.1.  herav: jern og stål 
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2.2.  herav: kjemisk og petrokjemisk 

2.3.  herav: ikke-jernholdige metaller 

2.4.  herav: ikke-metallholdige mineraler 

2.5.  herav: transportmidler 

2.6.  herav: maskiner 

2.7.  herav: bergverksdrift og utvinning 

2.8.  herav: nærings- og nytelsesmidler 

2.9.  herav: papirmasse, papir og trykking 

2.10.  herav: trelast og trevarer 

2.11.  herav: bygge- og anleggsvirksomhet 

2.12.  herav: tekstil og lær 

2.13.  herav: ikke angitt annet sted — industri 

3.  Transportsektoren 

3.1.  herav: jernbanetransport 

3.2.  herav: veitransport 

3.3.  herav: innenlands sjøfart 

3.4.  herav: ikke angitt annet sted — transport 

4.  Andre sektorer 

4.1.  herav: private og offentlige tjenester 

4.2.  herav: husholdningssektoren 

4.2.1.  husholdningssektoren, herav: oppvarming av rom 

4.2.2.  husholdningssektoren, herav: kjøling av rom 

4.2.3.  husholdningssektoren, herav: oppvarming av vann 

4.2.4.  husholdningssektoren, herav: matlaging 

4.2.5.  husholdningssektoren, herav: annen sluttbruk 
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4.3.  herav: landbruk/skogbruk 

4.4.  herav: fiske 

4.5.  herav: ikke angitt annet sted — annet 

5.2.5. Anleggenes tekniske egenskaper 

 Produksjonskapasiteten for elektrisk kraft skal oppgis ved utgangen av rapporteringsåret for følgende kategorier: 

1.  Vannkraft 

 Kapasiteten skal rapporteres for anlegg i størrelsesklasse < 1 MW, 1 til < 10 MW og ≥ 10 MW, for blandede 

anlegg, for rene pumpekraftverk og for alle anlegg under ett. Ved angivelsen av anleggenes størrelsesklasse skal 

det ikke tas hensyn til pumpekraftverkenes kapasitet. 

2.  Jordvarme 

3.  Solceller 

4.  Termisk solenergi 

5.  Tidevanns-, bølge- og havenergi 

6.  Vind 

7.  Industriavfall (ikke-fornybart) 

8.  Kommunalt avfall 

9.  Fast biodrivstoff 

10.  Biogass 

11.  Biodiesel 

12.  Andre flytende biodrivstoffer 

Samlet areal med installerte solfangere skal oppgis. 

Produksjonskapasiteten for følgende biodrivstoffer skal oppgis: 

1.  Biobensin 

2.  Biodiesel 

3.  Biojetparafin 

4.  Andre flytende biodrivstoffer 

5.2.6. Import og eksport 

 For følgende produkter skal import oppgis etter opprinnelsesstat og eksport etter bestemmelsesstat: 

1.  Biobensin 

1.1.  herav: bioetanol 

2.  Biojetparafin 
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3.  Biodiesel 

4.  Andre flytende biodrivstoffer 

5.  Trepelleter 

5.2.7. Produksjon av faste biodrivstoffer og biogasser 

 Produksjonen av følgende produkter skal oppgis: 

1.  Faste biodrivstoffer (unntatt trekull) 

1.1.  herav: brennved, treavfall og biprodukter 

1.1.1.  fra brennved, treavfall og biprodukter, herav: trepelleter 

1.2.  herav: svart avlut 

1.3.  herav: bagasse 

1.4.  herav: animalsk avfall 

1.5.  herav: annet vegetabilsk materiale og rester 

2.  Biogass fra anaerob gjæring 

2.1.  herav: gass fra fyllplasser 

2.2.  herav: gass fra slam fra renseanlegg 

2.3.  herav: annen biogass fra anaerob gjæring 

3.  Biogass fra termiske prosesser 

5.3. Brennverdi 

Det skal oppgis gjennomsnittlige nedre brennverdier for følgende produkter: 

1.  Biobensin 

2.  Bioetanol 

3.  Biodiesel 

4.  Biojetparafin 

5.  Andre flytende biodrivstoffer 

6.  Trekull 

5.4. Målenheter 

1.  Produksjon av elektrisk kraft MWh 

2.  Produksjon av varme TJ 
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3.  Fornybare energiprodukter Biobensin, biodiesel og andre flytende biodrivstoffer: tonn 

Trekull: 1 000 tonn 

Alle andre: TJ (basert på nedre brennverdi) 

4.  Solfangere, areal 1 000 m2 

5.  Anleggskapasitet Biodrivstoffer: tonn/år 

Alle andre: MWe 

6.  Brennverdi kJ/kg (nedre brennverdi) 

5.5. Unntak og fritak 

Gjelder ikke. 

6.  BESTEMMELSER SOM FÅR ANVENDELSE 

Følgende bestemmelser får anvendelse på datainnsamlingen beskrevet i samtlige foregående kapitler: 

1.  Rapporteringsperiode 

Ett kalenderår (1. januar til 31. desember). 

2.  Hyppighet 

Årlig. 

3.  Frist for oversending av data 

30. november i året etter rapporteringsperioden. 

4.  Overføringsformat og -metode 

Overføringsformatet skal være i samsvar med en hensiktsmessig utvekslingsstandard fastsatt av Eurostat. 

Data skal overføres eller lastes opp elektronisk til Eurostats sentrale dataportal.» 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/34/EU 

av 26. juni 2013 

om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse typer foretak, om 

endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 

78/660/EØF og 83/349/EØF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 50 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), 

i samsvar med den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Dette direktivet tar hensyn til Kommisjonens program 

for bedre regelverksutforming, særlig kommisjons-

meldingen med tittelen «Smart Regulation in the 

European Union», som tar sikte på å utforme og innføre 

regelverk av høyeste kvalitet samtidig som nærhets-

prinsippet og forholdsmessighetsprinsippet overholdes 

og det sikres at de administrative byrdene står i forhold 

til de fordelene de gir. Kommisjonsmeldingen med 

tittelen «Think Small First – Small Business Act for 

Europe», som ble vedtatt i juni 2008 og revidert i 

februar 2011, aberkjenner den sentrale rollen små og 

mellomstore bedrifter (SMB-er) spiller i Unionens 

økonomi, og tar sikte på å forbedre den generelle 

tilnærmingen til entreprenørskap og forankre «tenk 

smått først»-prinsippet («think small first») i 

utformingen av politikk, fra regelverksutforming til 

offentlig tjenesteyting. På sitt møte 24. og 25. mars 2011 

uttrykte Det europeiske råd tilfredshet med Kommi-

sjonens intensjon om å legge fram en «akt for det indre 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 29.6.2013,  

s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 293/2015 av 

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 38 av 22.6.2017, s. 89. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 84. 

(2) Europaparlamentets holdning av 12. juni 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. juni 2013. 

marked» («Single Market Act») med tiltak som skaper 

vekst og arbeidsplasser og fører til konkrete resultater 

for borgerne og næringslivet. 

Kommisjonsmeldingen med tittelen «Single Market 

Act», som ble vedtatt i april 2011, foreslår å forenkle 

fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 med 

hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) 

om årsregnskaper for visse selskapsformer(3) og sjuende 

rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 med hjemmel 

i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om 

konsoliderte regnskaper(4) (regnskapsdirektivene) når 

det gjelder forpliktelser knyttet til finansiell 

informasjon, og å redusere de administrative byrdene, 

særlig for SMB-er. «Europa 2020-strategien» for 

intelligent, bærekraftig og inkluderende vekst tar sikte 

på å redusere de administrative byrdene og forbedre 

forretningsklimaet, særlig for SMB-er, og fremme 

internasjonaliseringen av SMB-er. På sitt møte 24. og 

25. mars 2011 oppfordret Det europeiske råd også til å 

redusere den samlede regelverksbyrden, særlig for 

SMB-er, både på unionsplan og på nasjonalt plan, og 

foreslo tiltak for å øke produktiviteten, som fjerning av 

byråkratiske hindringer og forbedring av rammereglene 

for SMB-er. 

2)  Europaparlamentet vedtok 18. desember 2008 en ikke-

regelverksresolusjon om regnskapskrav med hensyn til 

små og mellomstore selskaper, særlig svært små 

enheter(5), som slo fast at regnskapsdirektivene ofte er 

en stor byrde for små og mellomstore selskaper, og 

særlig for svært små enheter, og anmodet Kommisjonen 

om å fortsette sitt arbeid med å revidere de nevnte 

direktivene. 

3)  Samordningen av nasjonale bestemmelser om opp-

stilling av og innhold i årsregnskaper og årsberetninger, 

målegrunnlagene som benyttes, samt offentliggjøring av 

dokumentene, særlig for visse typer foretak med 

begrenset ansvar, er spesielt viktig for å beskytte 

aksjeeiere, deltakere og tredjeparter. For disse foretaks-

typene er det nødvendig at samordningen skjer samtidig 

på disse områdene, dels ettersom visse foretak driver 

  

(3) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. 

(4) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. 

(5) EUT C 45 E av 23.2.2010, s. 58. 

2021/EØS/17/91 
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virksomhet i mer enn én medlemsstat, og dels fordi slike 

foretak ikke gir tredjeparter annen sikkerhet enn 

selskapsformuen. 

4)  Årsregnskaper tjener flere formål og er ikke bare en 

kilde til opplysninger for investorer i kapitalmarkeder, 

men gjør også rede for tidligere transaksjoner og 

forbedrer foretaksstyringen. Unionens regnskaps-

regelverk må sikre en rimelig balanse mellom 

interessene til mottakerne av finansregnskaper og 

foretakenes interesse av ikke å bli belemret med 

urimelige rapporteringskrav. 

5)  Dette direktivets virkeområde bør omfatte visse foretak 

med begrenset ansvar, som allmennaksjeselskaper og 

private aksjeselskaper. I tillegg er det et betydelig antall 

ansvarlige selskaper og kommandittselskaper der alle 

deltakere med ubegrenset ansvar er stiftet som 

allmennaksjeselskaper eller private aksjeselskaper, og 

slike ansvarlige selskaper og kommandittselskaper bør 

derfor være underlagt samordningstiltakene fastsatt i 

dette direktivet. Dette direktivet bør også sikre at 

ansvarlige selskaper og kommandittselskaper omfattes 

av direktivets virkeområde når deltakere i slike 

selskaper som ikke er stiftet som private aksjeselskaper 

eller allmennaksjeselskaper, faktisk har begrenset 

ansvar for selskapets forpliktelser fordi dette ansvaret er 

begrenset av andre foretak innenfor dette direktivets 

virkeområde. Utelukkelsen av ideelle organisasjoner fra 

dette direktivets virkeområde er forenlig med dets 

formål, i samsvar med artikkel 50 nr. 2 bokstav g) i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). 

6)  Virkeområdet for dette direktivet bør være prinsipp-

basert og sikre at det ikke er mulig for et foretak å 

utelukke seg selv fra virkeområdet ved å opprette en 

konsernstruktur som inneholder flere lag av foretak som 

er etablert i eller utenfor Unionen. 

7)  Bestemmelsene i dette direktivet bør bare få anvendelse 

i den utstrekning de ikke er uforenlige eller i strid med 

bestemmelser om finansiell rapportering for visse typer 

foretak eller bestemmelser vedrørende fordelingen av et 

foretaks kapital som er fastsatt i andre gjeldende 

rettsakter vedtatt av en eller flere unionsinstitusjoner. 

8)  Det bør dessuten fastsettes likeverdige minstekrav på 

unionsplan med hensyn til hvilken finansiell infor-

masjon konkurrerende foretak bør gjøre tilgjengelig for 

offentligheten. 

9)  Årsregnskaper bør utarbeides på et forsiktig grunnlag og 

bør gi et pålitelig bilde av et foretaks eiendeler og 

forpliktelser, finansielle stilling og resultat. I unntaks-

tilfeller kan det hende at et finansregnskap ikke gir et 

slikt pålitelig bilde når bestemmelser i dette direktivet 

anvendes. For å gi et pålitelig bilde bør foretaket i slike 

tilfeller fravike slike bestemmelser. Medlemsstatene bør 

kunne definere slike unntakstilfeller og fastsette de 

relevante særlige reglene som får anvendelse i disse 

tilfellene. Slike unntakstilfeller bør bare forstås som 

svært uvanlige transaksjoner og uvanlige situasjoner og 

bør for eksempel ikke gjelde bestemte sektorer i sin 

helhet. 

10)  Dette direktivet bør sikre at kravene for små foretak i 

stor utstrekning blir harmonisert i hele Unionen. Dette 

direktivet er basert på «tenk smått først»-prinsippet. For 

å unngå uforholdsmessige administrative byrder for 

disse foretakene bør medlemsstatene bare ha adgang til 

å kreve et fåtall opplysninger i form av noter ut over de 

obligatoriske notene. Dersom det benyttes et felles 

rapporteringssystem, kan medlemsstatene imidlertid i 

visse tilfeller kreve et begrenset antall tilleggs-

opplysninger når disse uttrykkelig kreves i nasjonal 

skattelovgivning og er strengt nødvendige for 

skatteinnkrevingsformål. Det bør være mulig for 

medlemsstatene å pålegge mellomstore og store foretak 

krav som går lenger enn minstekravene fastsatt i dette 

direktivet. 

11)  I de tilfellene der dette direktivet gir medlemsstatene 

mulighet til å pålegge for eksempel små foretak 

tilleggskrav, betyr dette at medlemsstatene kan benytte 

denne muligheten helt eller delvis ved å kreve mindre 

enn denne muligheten gir rom for. I de tilfellene der 

dette direktivet gir medlemsstatene mulighet til å 

benytte et slikt unntak i forbindelse med for eksempel 

små foretak, betyr dette på samme måte at 

medlemsstatene kan gi slike foretak helt eller delvis 

unntak. 

12)  Små, mellomstore og store foretak bør defineres og 

skilles fra hverandre ut fra balansesum, nettoomsetning 

og gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskaps-

året, ettersom disse kriteriene vanligvis gir en objektiv 

indikasjon på et foretaks størrelse. Dersom et mor-

foretak ikke utarbeider et konsolidert finansregnskap for 

konsernet, bør medlemsstatene imidlertid kunne treffe 

de tiltakene de anser som nødvendige for å kreve at 

foretaket klassifiseres som et større foretak, ved at 

foretakets størrelse og tilhørende kategori fastsettes på 

konsolidert eller samlet grunnlag. Dersom en medlems-

stat anvender ett eller flere av de mulige unntakene for 

svært små foretak, bør svært små foretak også være 

definert ut fra balansesum, nettoomsetning og gjennom-

snittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret. Medlems-

statene bør ikke være forpliktet til å definere atskilte 

kategorier for mellomstore og store foretak i sin 

nasjonale lovgivning dersom mellomstore foretak er 

underlagt de samme kravene som store foretak.  
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13)  Svært små foretak har begrensede ressurser til å 

overholde strenge regelverkskrav. Når det ikke finnes 

særlige regler for svært små foretak, får reglene som 

gjelder for små foretak, anvendelse på dem. Disse 

reglene pålegger dem administrative byrder som ikke 

står i forhold til deres størrelse, og som derfor er 

forholdsvis mer belastende for svært små foretak enn for 

andre små foretak. Det bør derfor være mulig for 

medlemsstatene å gi svært små foretak unntak fra visse 

forpliktelser som gjelder for små foretak, og som ville 

pålagt dem en urimelig stor administrativ byrde. Svært 

små foretak bør imidlertid fortsatt være underlagt 

eventuelle nasjonale krav om å holde oversikt over sine 

forretningstransaksjoner og sin finansielle stilling. 

Videre bør investeringsforetak og finansielle holding-

foretak ikke få fordel av forenklingene som får 

anvendelse på svært små foretak. 

14)  Medlemsstatene bør ta hensyn til særlige vilkår og 

behov på sine egne markeder når de treffer beslutning 

om hvorvidt eller hvordan de vil gjennomføre en 

særskilt ordning for svært små foretak innenfor rammen 

av dette direktivet. 

15)  Offentliggjøring av finansregnskaper kan være en byrde 

for svært små foretak. Samtidig må medlemsstatene 

sikre at dette direktivet overholdes. Medlemsstater som 

benytter unntakene for svært små foretak som fastsatt i 

dette direktivet, bør følgelig kunne gi svært små foretak 

unntak fra et generelt offentliggjøringskrav, forutsatt at 

opplysningene om balansen er innsendt i henhold til 

nasjonal rett til minst én utpekt vedkommende 

myndighet, og at opplysningene er sendt til foretaks-

registeret slik at det på anmodning er mulig å få et 

eksemplar. I slike tilfeller bør forpliktelsen som er 

fastsatt i dette direktivet til å offentliggjøre ethvert 

regnskapsdokument i samsvar med artikkel 3 nr. 5 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EF av  

16. september 2009 om samordning av de garantier som 

kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i 

traktatens artikkel 48 annet ledd for å verne selskaps-

deltakeres og tredjemanns interesser, med det formål å 

gjøre garantiene likeverdige(1), ikke få anvendelse. 

16)  For å sikre offentliggjøring av sammenlignbare og 

likeverdige opplysninger bør innregnings- og målings-

prinsippene omfatte prinsippet om fortsatt drift, 

forsiktighetsprinsippet og periodiseringsprinsippet. 

Motregning mellom eiendeler og forpliktelser og 

mellom inntekter og kostnader bør ikke være tillatt, og 

de enkelte komponentene av eiendeler og forpliktelser 

bør verdsettes særskilt. I bestemte tilfeller bør medlems-

statene imidlertid kunne tillate eller kreve at foretak 

foretar motregning mellom eiendeler og forpliktelser og 

  

(1) EUT L 258 av 1.10.2009, s. 11. 

mellom inntekter og kostnader. Presentasjonen av poster 

i finansregnskaper bør ta hensyn til den økonomiske 

virkeligheten eller det forretningsmessige innholdet i 

den underliggende transaksjonen eller avtalen. 

Medlemsstatene bør imidlertid kunne gi foretak unntak 

fra anvendelsen av dette prinsippet. 

17)  Vesentlighetsprinsippet bør ligge til grunn for innreg-

ning, måling, presentasjon, offentliggjøring av opp-

lysninger og konsolidering i finansregnskaper. I henhold 

til vesentlighetsprinsippet kan opplysninger som 

betraktes som uvesentlige, for eksempel presenteres 

samlet i finansregnskapet. Selv om en enkelt regnskaps-

post kan betraktes som uvesentlig, kan imidlertid flere 

uvesentlige regnskapsposter av tilsvarende art samlet 

sett betraktes som vesentlige. Medlemsstatene bør 

kunne begrense den obligatoriske anvendelsen av 

vesentlighetsprinsippet til presentasjon og offent-

liggjøring av opplysninger. Vesentlighetsprinsippet bør 

ikke påvirke noen nasjonale krav om å holde oversikt 

over forretningstransaksjoner og den finansielle 

stillingen. 

18)  Poster som innregnes i årsregnskap, bør måles på 

grunnlag av prinsippet om anskaffelseskostnad eller 

tilvirkningskostnad for å sikre påliteligheten av 

opplysninger som gis i finansregnskaper. Medlems-

statene bør imidlertid kunne tillate eller kreve at foretak 

verdiregulerer sine anleggsmidler slik at brukerne av 

finansregnskaper kan gis mer relevante opplysninger. 

19)  For at finansiell informasjon fra hele Unionen skal 

kunne sammenlignes, må medlemsstatene innføre et nytt 

system for regnskapsføring til virkelig verdi for visse 

finansielle instrumenter. Systemer for regnskapsføring 

til virkelig verdi gir dessuten opplysninger som kan 

være mer relevante for brukerne av finansregnskaper 

enn opplysninger basert på anskaffelseskostnad eller 

tilvirkningskostnad. Medlemsstatene bør derfor tillate at 

alle foretak eller visse kategorier av foretak med unntak 

av svært små foretak som benytter seg av unntakene 

fastsatt i dette direktivet, bruker et system for 

regnskapsføring til virkelig verdi både med hensyn til 

årsregnskaper og konsernregnskaper, eller dersom en 

medlemsstat ønsker det, bare med hensyn til 

konsernregnskaper. Videre bør medlemsstatene kunne 

tillate eller kreve regnskapsføring til virkelig verdi for 

eiendeler som ikke er finansielle instrumenter. 

20)  Et begrenset antall oppstillingsplaner for balansen er 

nødvendig for at brukerne av finansregnskaper bedre 

skal kunne sammenligne foretaks finansielle stilling i 

Unionen. Medlemsstatene bør kreve at det brukes en 
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oppstillingsplan for balansen, og de bør ha mulighet til å 

la foretakene velge mellom flere tillatte oppstillings-

planer. Medlemsstatene bør imidlertid kunne tillate eller 

kreve at foretak endrer på oppstillingsplanen og 

framlegger en balanse som skiller mellom kortsiktige og 

langsiktige poster. En oppstillingsplan for resultat-

regnskapet som viser kostnadenes art, og en 

oppstillingsplan for resultatregnskapet som viser 

kostnadenes funksjon, bør tillates. Medlemsstatene bør 

kreve at det brukes en oppstillingsplan for resultat-

regnskapet, og de bør ha mulighet til å la foretakene 

velge mellom flere tillatte oppstillingsplaner. Medlems-

statene bør også kunne tillate at foretak i stedet for et 

resultatregnskap framlegger en resultatrapport som er 

utarbeidet i samsvar med en av de tillatte oppstillings-

planene. Forenklede utgaver av de påkrevde oppstil-

lingsplanene kan gjøres tilgjengelige for små og 

mellomstore foretak. Medlemsstatene bør imidlertid 

kunne begrense oppstillingsplanene for balansen og 

resultatregnskapet dersom dette er nødvendig med 

henblikk på elektronisk innsending av finansregnskaper. 

21)  Av hensyn til sammenlignbarheten bør det etableres en 

felles ramme for innregning, måling og presentasjon av 

blant annet verdireguleringer, goodwill, avsetninger, 

varebeholdninger og artsbestemte gjenstander samt 

inntekter og kostnader av ekstraordinær størrelse eller 

betydning. 

22)  Innregningen og målingen av visse poster i finans-

regnskaper er basert på anslag, vurderinger og modeller 

snarere enn på nøyaktige beskrivelser. Ettersom 

forretningsvirksomhet er forbundet med usikkerhet, kan 

visse poster i finansregnskapene ikke måles nøyaktig, 

men bare anslås. Anslag innebærer vurderinger som 

bygger på de seneste pålitelige opplysningene som er 

tilgjengelige. Bruk av anslag utgjør en vesentlig del av 

utarbeidingen av finansregnskaper. Dette er særlig 

tilfellet når det gjelder avsetninger, som av natur er mer 

usikre enn de fleste andre poster i balansen. Anslag bør 

bygge på foretaksledelsens forsiktige vurdering og 

beregnes på et objektivt grunnlag, supplert med 

erfaringer med lignende transaksjoner og i enkelte 

tilfeller også med rapporter fra uavhengige sakkyndige. 

Supplerende opplysninger som er framkommet som 

følge av hendelser etter balansedagen, bør også tas i 

betraktning. 

23)  Opplysningene som framlegges i balansen og 

resultatregnskapet, bør suppleres med opplysninger i 

form av noter til finansregnskapet. Brukere av finans-

regnskaper har vanligvis et begrenset behov for 

supplerende opplysninger fra små foretak, og det kan 

være kostnadskrevende for små foretak å sammenstille 

slike supplerende opplysninger. En ordning med 

begrenset opplysningsplikt for små foretak er derfor 

berettiget. Dersom et svært lite eller lite foretak anser 

det som fordelaktig å gi tilleggsopplysninger av den 

typen som kreves for mellomstore og store foretak, eller 

å gi andre opplysninger som ikke er omhandlet i dette 

direktivet, bør det imidlertid ikke hindres i å gjøre dette. 

24)  Opplysninger om regnskapsprinsipper er et av 

hovedelementene i notene til finansregnskapet. Slike 

opplysninger bør særlig omfatte målegrunnlagene som 

er benyttet på forskjellige poster, en erklæring om at 

regnskapsprinsippene er i samsvar med forutsetningen 

om fortsatt drift, og enhver vesentlig endring i regn-

skapsprinsippene som er benyttet. 

25)  Brukere av finansregnskaper som er utarbeidet av 

mellomstore og store foretak, har vanligvis mer 

sammensatte behov. Derfor bør det gis tilleggsopplys-

ninger på visse områder. Unntak fra visse opplys-

ningskrav er berettiget når offentliggjøring av slike 

opplysninger kan være til skade for visse personer eller 

for foretaket. 

26)  Årsberetningen og den konsoliderte årsberetningen er 

viktige deler av den finansielle rapporteringen. De bør 

gi en pålitelig oversikt over virksomhetens utvikling og 

stilling i samsvar med virksomhetens størrelse og 

kompleksitet. Opplysningene bør ikke være begrenset til 

de finansielle aspektene ved foretakets virksomhet, og 

det bør framlegges en analyse av de miljømessige og 

sosiale aspektene ved virksomheten som er nødvendige 

for å forstå selskapets utvikling, resultater og stilling.  

I tilfeller der den konsoliderte årsberetningen og 

morforetakets årsberetning framlegges som en samlet 

beretning, kan det være hensiktsmessig å legge større 

vekt på de forholdene som er av betydning for 

foretakene som omfattes av konsolideringen, som 

helhet. I betraktning av den byrden som kan bli pålagt 

små og mellomstore foretak, er det hensiktsmessig å 

fastsette at medlemsstatene kan velge ikke å kreve at det 

framlegges ikke-finansiell informasjon i slike foretaks 

årsberetninger. 

27)  Medlemsstatene bør ha mulighet til å unnta små foretak 

fra plikten til å utarbeide en årsberetning, under 

forutsetning av at slike foretak inntar i notene til 

finansregnskapet opplysningene om kjøp av egne aksjer 

som er omhandlet i artikkel 24 nr. 2 i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2012/30/EU av 25. oktober 2012 om 

samordning av de garantiene som kreves i medlems-

statene av selskaper som definert i artikkel 54 annet ledd 

i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, for å 

verne selskapsdeltakeres og tredjeparters interesser når 

det gjelder stiftelsen av allmennaksjeselskaper og 

sikring og endring av deres kapital, med det formål å 

gjøre slike garantier likeverdige(1).  

  

(1) EUT L 315 av 14.11.2012, s. 74. 
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28)  Ettersom børsnoterte foretak kan ha en framtredende 

rolle i økonomiene der de driver virksomhet, bør 

bestemmelsene i dette direktivet om erklæringen om 

foretaksstyring få anvendelse på foretak hvis 

omsettelige verdipapirer er opptatt til handel på et 

regulert marked. 

29)  Mange foretak eier andre foretak, og samordningen av 

lovgivningen om konsernregnskaper har til formål å 

verne interesser knyttet til aksjeselskaper. Det bør 

utarbeides konsernregnskaper slik at deltakerne og 

tredjeparter kan få finansiell informasjon om disse 

foretakene. Det er derfor nødvendig å samordne 

nasjonal rett om konsernregnskaper for å oppnå målene 

om at opplysninger som offentliggjøres av foretak i 

Unionen, skal være sammenlignbare og likeverdige. På 

grunn av mangelen på transaksjonspriser etter 

armlengdeprinsippet bør medlemsstatene imidlertid 

kunne tillate at overdragelser av deltakerinteresser 

innenfor samme konsern, eller «transaksjoner mellom 

foretak under samme kontroll», regnskapsføres ved bruk 

av kontinuitetsmetoden, der den bokførte verdien av 

aksjer eller andeler som innehas i et foretak som 

omfattes av konsolideringen, bare motregnes mot den 

tilsvarende prosentandelen av kapitalen. 

30)  Direktiv 83/349/EØF fastsatte et krav om å utarbeide 

konsernregnskap for konserner i tilfeller der enten 

morforetaket eller et eller flere av datterforetakene var 

stiftet som en av foretakstypene oppført i vedlegg I eller 

vedlegg II til dette direktivet. Medlemsstatene hadde 

mulighet til å unnta morforetak fra kravet om å 

utarbeide konsernregnskap i tilfeller der morforetaket 

ikke var av en type oppført i vedlegg I eller vedlegg II.  

I henhold til dette direktivet er det bare morforetak av 

typene oppført i vedlegg I eller, under visse 

omstendigheter, vedlegg II som har plikt til å utarbeide 

konsernregnskap, men det hindrer ikke medlemsstatene 

i å utvide dette direktivs virkeområde til også å omfatte 

andre situasjoner. I det vesentlige er det derfor ingen 

endring, ettersom det fremdeles er opp til medlems-

statene å velge om de vil kreve at foretak som ikke faller 

inn under dette direktivets virkeområde, utarbeider 

konsernregnskap. 

31)  Konsernregnskaper bør presentere virksomheten til et 

morforetak og dets datterforetak som en enkelt 

økonomisk enhet (et konsern). Foretak som kontrolleres 

av morforetaket, bør betraktes som datterforetak. 

Kontroll bør være basert på besittelse av et flertall av 

stemmerettene, men kontroll kan også foreligge når det 

er inngått avtaler med andre aksjeeiere eller deltakere i 

foretaket. Under visse omstendigheter kan morforetaket 

utøve faktisk kontroll selv om det eier et mindretall eller 

ikke eier noen av aksjene eller andelene i datter-

foretaket. Medlemsstatene bør ha rett til å kreve at 

foretak som ikke er underlagt kontroll, men som har en 

felles ledelse eller et felles administrasjons-, ledelses- 

eller kontrollorgan, skal tas med i konsernregnskaper. 

32)  Et datterforetak som selv er et morforetak, bør utarbeide 

konsernregnskap. Medlemsstatene bør imidlertid under 

visse omstendigheter kunne unnta et slikt morforetak fra 

plikten til å utarbeide konsernregnskap, forutsatt at 

foretakets deltakere og tredjeparter har tilstrekkelig 

vern. 

33)  Små konserner bør være unntatt fra plikten til å 

utarbeide konsernregnskaper ettersom brukerne av små 

foretaks finansregnskaper ikke har behov for detaljerte 

opplysninger og det kan være kostnadskrevende å 

utarbeide et konsernregnskap i tillegg til årsregnskapet 

for morforetaket og datterforetakene. Medlemsstatene 

bør kunne unnta også mellomstore konserner fra plikten 

til å utarbeide konsernregnskaper med henvisning til 

samme nytte- og kostnadsvurdering, med mindre et eller 

flere av de tilknyttede foretakene er et foretak av 

allmenn interesse. 

34)  Konsolidering krever at konsernforetakenes eiendeler og 

forpliktelser samt inntekter og utgifter innarbeides fullt 

ut med separat opplysning om ikke-kontrollerende 

eierinteresser i den konsoliderte balansen under 

egenkapital og separat opplysning om ikke-

kontrollerende eierinteresser i resultatregnskapet for 

konsernet i det konsoliderte resultatregnskapet. De 

nødvendige korrigeringene bør imidlertid foretas for å 

eliminere virkningene av de økonomiske forbindelsene 

mellom de konsoliderte foretakene. 

35)  Prinsippene for innregning og måling som anvendes ved 

utarbeiding av årsregnskap, bør også anvendes ved 

utarbeiding av konsernregnskaper. Medlemsstatene bør 

imidlertid kunne tillate at de generelle bestemmelsene 

og prinsippene i dette direktivet kan anvendes 

forskjellig i årsregnskaper og i konsernregnskaper. 

36)  Assosierte foretak bør tas med i konsernregnskaper ved 

egenkapitalmetoden. Bestemmelsene om måling av 

assosierte foretak bør i det vesentlige forbli uendret i 

forhold til direktiv 83/349/EØF, og metodene som er 

tillatt i henhold til nevnte direktiv, kan fremdeles 

anvendes. Medlemsstatene bør også kunne tillate eller 

kreve at et foretak med felles ledelse blir forholdsmessig 

konsolidert i konsernregnskapet.  
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37)  Konsernregnskaper bør inneholde alle opplysninger i 

form av noter til finansregnskapet for foretakene som 

omfattes av konsolideringen, som helhet. Med hensyn 

til datterforetak, assosierte foretak, foretak med felles 

ledelse og deltakerinteresser bør det også gis 

opplysninger om navn, forretningskontor og konsernets 

andel i foretakets kapital. 

38)  Årsregnskapene for alle foretak som omfattes av dette 

direktivet, bør offentliggjøres i samsvar med direktiv 

2009/101/EF. Det er imidlertid hensiktsmessig å 

fastsette at det kan gjøres visse unntak på dette området 

for små og mellomstore foretak. 

39)  Medlemsstatene oppfordres på det sterkeste til å utvikle 

elektroniske systemer for offentliggjøring som gjør det 

mulig for foretak å sende inn regnskapsdata, herunder 

lovpålagte finansregnskaper, bare én gang og i en form 

som gjør at flere brukere enkelt kan få tilgang til og 

bruke dataene. Når det gjelder rapportering av finans-

regnskaper, oppfordres Kommisjonen til å utforske 

mulighetene for å innføre et harmonisert elektronisk 

format. Slike systemer bør imidlertid ikke være en 

byrde for små og mellomstore foretak. 

40)  Medlemmene av et foretaks administrasjons-, ledelses- 

og kontrollorgan bør som et minstekrav være kollektivt 

ansvarlige overfor foretaket for å utarbeide og 

offentliggjøre årsregnskaper og årsberetninger. Samme 

prinsipp bør også gjelde for de medlemmene av 

administrasjons-, ledelses- og kontrollorganene i et 

foretak som utarbeider konsernregnskaper. Disse 

organene handler innenfor rammen av den myndigheten 

de er gitt i henhold til nasjonal rett. Dette bør ikke 

hindre medlemsstatene i å gå lenger og fastsette 

bestemmelser om direkte ansvar overfor aksjeeiere eller 

andre berørte parter. 

41)  Ansvaret for å utarbeide og offentliggjøre årsregnskaper 

og konsernregnskaper samt årsberetninger og kon-

soliderte årsberetninger bygger på nasjonal rett. 

Medlemmene av et foretaks administrasjons- ledelses- 

og kontrollorganer bør være underlagt egnede ansvars-

regler fastsatt av den enkelte medlemsstat i henhold til 

nasjonal rett. Medlemsstatene bør fritt kunne fastsette 

ansvarets omfang. 

42)  For å fremme en troverdig finansiell rapportering i hele 

Unionen bør medlemmene av det organet i et foretak 

som har ansvar for å utarbeide foretakets finans-

regnskap, sørge for at den finansielle informasjonen i 

foretakets årsregnskap og konsernets konsernregnskap 

gir et pålitelig bilde. 

43)  Årsregnskaper og konsernregnskaper bør revideres. 

Kravet om at det i en revisoruttalelse skal angis om 

årsregnskapet eller konsernregnskapet gir et pålitelig 

bilde i samsvar med den relevante rammen for finansiell 

rapportering, bør ikke forstås som en begrensning av 

denne uttalelsens omfang, men som en klargjøring av i 

hvilken sammenheng den er gitt. Små foretaks 

årsregnskaper bør ikke omfattes av denne revisjons-

plikten ettersom revisjon kan utgjøre en betydelig 

administrativ byrde for denne kategorien foretak.  

I mange små foretak er de samme personene gjerne både 

aksjeeiere og medlemmer av ledelsen, og det er derfor et 

begrenset behov for at en tredjepart bekrefter 

finansregnskapene. Dette direktivet bør imidlertid ikke 

være til hinder for at medlemsstatene kan pålegge sine 

små foretak en revisjonsplikt, idet det tas hensyn til de 

særlige vilkårene og behovene små foretak og brukerne 

av deres finansregnskaper har. Videre er det mer 

hensiktsmessig at innholdet i revisjonsrapporten 

defineres i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av 

årsregnskap og konsernregnskap(1). Nevnte direktiv bør 

derfor endres. 

44)  For å sørge for bedre gjennomsiktighet når det gjelder 

betalinger som foretas til offentlige myndigheter, bør 

store foretak og foretak av allmenn interesse som driver 

utvinningsindustri eller skogsdrift i primærskoger(2), på 

årlig basis og i en egen rapport gi opplysninger om 

vesentlige betalinger som er foretatt til offentlige 

myndigheter i landene der de driver virksomhet. Slike 

foretak driver virksomhet i land som er rike på 

naturressurser, særlig mineraler, olje, naturgass og 

primærskog. Rapporten bør omfatte typer av betalinger 

som kan sammenliknes med dem som foretak som 

deltar i Extractive Industries Transparency Initiative 

(EITI), offentliggjør opplysninger om. Initiativet 

supplerer også Forest Law Enforcement, Governance 

and Trade Action Plan of the European Union (EU 

FLEGT) og bestemmelsene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 995/2010 av 20. oktober 2010 

om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som 

bringer tømmer og treprodukter i omsetning(3), som 

krever at forhandlere av treprodukter viser behørig 

aktsomhet for å hindre at ulovlig trevirke kommer inn 

på markedet i Unionen.  

  

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87. 

(2) Definert i direktiv 2009/28/EF som «skog med hjemmehørende 

arter der det ikke er noen synlige tegn på menneskelig aktivitet, og 

de økologiske prosessene ikke er betydelig forstyrret». 

(3) EUT L 295 av 12.11.2010, s. 23. 
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45)  Rapporten bør hjelpe offentlige myndigheter i 

ressursrike land til å gjennomføre EITI-prinsippene og  

-kriteriene og overfor sine borgere gjøre rede for 

betalinger de mottar fra foretak som driver virksomhet 

innen utvinningsindustri eller skogsdrift i primærskoger 

i deres jurisdiksjon. Rapporten bør omfatte opplysninger 

på land- og prosjektnivå. Et prosjekt bør defineres som 

den virksomheten som reguleres av en enkelt kontrakt, 

lisens, leieavtale, konsesjon eller tilsvarende juridisk 

avtale, og som danner grunnlaget for betalings-

forpliktelser overfor en statlig myndighet. Dersom flere 

slike avtaler i vesentlig grad er innbyrdes forbundet, bør 

de imidlertid anses å utgjøre et prosjekt. «I vesentlig 

grad innbyrdes forbundne» juridiske avtaler bør forstås 

som et sett driftsmessig og geografisk integrerte 

kontrakter, lisenser, leieavtaler eller konsesjoner eller 

tilknyttede avtaler med i det vesentlige samme vilkår, 

som er inngått med en offentlig myndighet, og som 

medfører betalingsforpliktelser. Slike avtaler kan 

reguleres gjennom en enkelt kontrakt, en felles-

kontrollert virksomhet, en produksjonsdelingsavtale 

eller en annen overordnet juridisk avtale. 

46)  Det er ikke krav om at en betaling, enten den foretas 

enkeltvis eller i en serie tilknyttede betalinger, tas i 

betraktning i rapporten dersom den ikke overskrider 

100 000 euro i løpet av et regnskapsår. Dette innebærer 

at foretaket i forbindelse med enhver ordning som 

innebærer regelmessige betalinger eller avdrag (f.eks. 

leieavgifter), må vurdere det samlede beløpet for de 

tilknyttede regelmessige betalingene eller avdragene av 

de tilknyttede betalingene for å avgjøre om terskelen er 

nådd for den berørte serien av betalinger, og følgelig om 

det foreligger opplysningsplikt. 

47)  Det bør ikke kreves at foretak som driver utvinnings-

industri eller skogsdrift i primærskoger, deler opp og 

tildeler betalinger på prosjektbasis når det gjelder 

betalinger knyttet til forpliktelser som foretakene er 

pålagt på enhetsnivå snarere enn på prosjektnivå. 

Dersom et foretak for eksempel har mer enn ett prosjekt 

i en vertsstat, og de offentlige myndighetene i nevnte 

stat beskatter foretakets inntekter i landet som helhet og 

ikke på grunnlag av et bestemt prosjekt eller en bestemt 

virksomhet i staten, vil det være tillatt for foretaket å 

opplyse om denne inntektsskatten uten å spesifisere 

hvilket prosjekt betalingen kan knyttes til. 

48)  Et foretak som driver utvinningsindustri eller skogsdrift 

i primærskoger, trenger generelt ikke å opplyse om 

utbytte som utbetales til en offentlig myndighet som eier 

ordinære aksjer i foretaket, så lenge utbyttet utbetales på 

samme vilkår til den offentlige myndigheten som til 

andre aksjeeiere. Foretaket vil imidlertid måtte opplyse 

om eventuelt utbytte som utbetales i stedet for 

produksjonsrettigheter eller royalties. 

49)  For å begrense mulighetene for omgåelse av 

opplysningskravene bør det i dette direktivet presiseres 

at opplysninger om betalinger skal angi innholdet i den 

berørte virksomheten eller betalingen. Foretaket bør 

derfor ikke kunne unngå å gi opplysninger ved for 

eksempel å gi en ny betegnelse til en virksomhet som 

ellers ville være omfattet av dette direktivet. I tillegg bør 

betalinger eller aktiviteter ikke kunstig deles opp eller 

slås sammen med sikte på å omgå slike 

opplysningskrav. 

50)  For å fastslå under hvilke omstendigheter foretak bør 

unntas fra rapporteringskravene fastsatt i kapittel 10, bør 

Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV når det 

gjelder å fastsette kriteriene som skal anvendes ved 

vurdering av hvorvidt tredjelands rapporteringskrav er 

likeverdige med kravene fastsatt i nevnte kapittel. Det er 

særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige 

samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på 

ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og 

utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante 

dokumenter oversendes til Europaparlamentet og Rådet 

samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

51)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

artikkel 46 nr. 1 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 gjennom-

føringsmyndighet(1). 

52)  Innen tre år etter utløpet av fristen for medlemsstatenes 

innarbeiding av dette direktivet, bør Kommisjonen 

gjennomgå rapporteringsordningen på nytt og framlegge 

en rapport om dette. Gjennomgåelsen bør vurdere 

ordningens effektivitet og ta hensyn til den 

internasjonale utviklingen, blant annet forhold som 

konkurranseevne og energisikkerhet. Gjennomgåelsen 

bør også vurdere om rapporteringskravene bør utvides 

til å omfatte andre industrisektorer, samt om rapporten 

bør revideres. I tillegg bør gjennomgåelsen ta hensyn til 

erfaringene til dem som utarbeider og bruker 

betalingsopplysningene, og vurdere om det ville være 

hensiktsmessig å ta med ytterligere betalingsopplys-

ninger som effektive skattesatser og nærmere 

opplysninger om mottakeren, for eksempel bankkonto-

opplysninger.  

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 
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53)  I tråd med konklusjonene fra G8-møtet i Deauville i mai 

2011 og for å fremme like konkurransevilkår 

internasjonalt bør Kommisjonen fortsette å oppmuntre 

alle internasjonale partnere til å innføre tilsvarende krav 

når det gjelder rapportering om betalinger til offentlige 

myndigheter. I den forbindelse er det særlig viktig å 

fortsette arbeidet med de relevante internasjonale 

regnskapsstandardene. 

54)  For å ta hensyn til framtidige endringer i medlems-

statenes lovgivning og Unionens regelverk om 

selskapsformer bør Kommisjonen gis myndighet til å 

vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 290 i 

TEUV med henblikk på å oppdatere listene over foretak 

i vedlegg I og II. Bruken av delegerte rettsakter er også 

nødvendig for å tilpasse kriteriene for foretaksstørrelse 

ettersom inflasjonen over tid vil redusere deres faktiske 

verdi. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder 

hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, 

herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør ved 

forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre 

at relevante dokumenter oversendes til Europa-

parlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet 

måte. 

55)  Ettersom målene for dette direktivet, som er å lette 

investering over landegrensene og bedre sammen-

lignbarheten innenfor Unionen samt styrke offent-

lighetens tillit til finansregnskaper og rapporter gjennom 

forbedrede og ensartede særskilte opplysninger, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 

på grunn av direktivets omfang og virkninger bedre kan 

nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i 

traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går dette direktivet ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå disse målene. 

56)  Dette direktivet erstatter direktiv 78/660/EØF og 

83/349/EØF. Nevnte direktiver bør derfor oppheves. 

57)  Dette direktivet er forenlig med de grunnleggende 

rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i 

Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter. 

58)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra 

medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 

om forklarende dokumenter har medlemsstatene 

forpliktet seg til at underretningen om innarbeidings-

tiltakene i berettigede tilfeller skal følges av ett eller 

flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom 

et direktivs bestanddeler og de tilsvarende delene av de 

nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til 

dette direktivet anser regelgiveren at oversendingen av 

sammenligningstabeller er berettiget. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

KAPITTEL 1 

VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER OG KATEGORIER AV 

FORETAK OG KONSERNER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Samordningstiltakene fastsatt ved dette direktivet får 

anvendelse på medlemsstatenes lover og forskrifter som gjelder 

for de typene foretak som er oppført 

a)  i vedlegg I, 

b)  i vedlegg II, når alle de direkte eller indirekte deltakerne i 

foretaket som ellers har ubegrenset ansvar, faktisk har 

begrenset ansvar som følge av at disse deltakerne er foretak 

som 

i)  er av en type oppført i vedlegg I, eller 

ii)  ikke hører inn under en medlemsstats lovgivning, men 

som har en selskapsform som rettslig kan sammenlignes 

med de formene som er oppført i vedlegg I. 

2.  Medlemsstatene skal innen en rimelig frist underrette 

Kommisjonen om endringer i typene av foretak i deres 

nasjonale rett som kan påvirke nøyaktigheten av vedlegg I eller 

II. I slike tilfeller skal Kommisjonen gis myndighet til å 

tilpasse, gjennom delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 

49, listene over foretak i vedlegg I og II. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktivet menes med 

1) «foretak av allmenn interesse» foretak som faller inn under 

virkeområdet for artikkel 1, og som er 

a)  underlagt en medlemsstats lovgivning og hvis omset-

telige verdipapirer er opptatt til handel på et regulert 

marked i en medlemsstat som definert i artikkel 4 nr. 1 

punkt 14) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for 

finansielle instrumenter(1),  

  

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 
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b)  kredittinstitusjoner som definert i artikkel 4 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av  

14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet 

som kredittinstitusjon(1), med unntak av dem som er 

nevnt i artikkel 2 i nevnte direktiv, 

c)  forsikringsforetak som definert i artikkel 2 nr. 1 i 

rådsdirektiv 91/674/EØF av 19. desember 1991 om 

årsregnskapene for visse selskapsformer(2), eller 

d)  utpekt av medlemsstatene som foretak av allmenn 

interesse, for eksempel foretak som er av betydelig 

allmenn interesse ut fra virksomhetens art, størrelse 

eller antall ansatte, 

2) «deltakerinteresse» rettigheter i andre foretaks kapital, i 

form av verdipapirer eller ikke, som ved å skape en varig 

forbindelse til foretakene er beregnet på å bidra til 

foretakets virksomhet. En eierandel i et annet foretaks 

kapital skal anses å utgjøre en deltakerinteresse når den 

overstiger en prosentandel fastsatt av medlemsstatene som 

er lavere enn eller lik 20 %, 

3) «nærstående part» det samme som i de internasjonale 

regnskapsstandardene vedtatt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 

av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(3), 

4) «anleggsmidler» de eiendelene som er beregnet på 

vedvarende bruk innen foretakets virksomhet, 

5) «nettoomsetning» det beløpet som framkommer ved salg 

av varer og tjenester med fradrag av salgsrabatter, 

merverdiavgift og andre avgifter som er direkte knyttet til 

omsetningen, 

6) «anskaffelseskostnad» prisen som skal betales og 

eventuelle tilleggskostnader minus eventuelle fradrag fra 

kostprisen, 

7) «tilvirkningskostnad» anskaffelseskostnaden for råvarer, 

forbruksvarer og andre kostnader som kan henføres direkte 

til det aktuelle produktet. Medlemsstatene skal tillate eller 

kreve at en rimelig del av de faste eller variable kostnadene 

som bare indirekte kan henføres til det aktuelle produktet, 

  

(1) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1. 

(2) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 7. 

(3) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

kan inngå i tilvirkningskostnaden, i den utstrekning de 

gjelder tilvirkningsperioden. Distribusjonskostnader skal 

ikke inngå i tilvirkningskostnaden, 

8) «verdijustering» alle justeringer der hensikten er å ta 

hensyn til de enkelte eiendelenes verdiendring fastsatt på 

balansedagen, enten verdiendringen er endelig eller ikke, 

9) «morforetak» et foretak som kontrollerer ett eller flere 

datterforetak, 

10) «datterforetak» et foretak som kontrolleres av et 

morforetak, herunder ethvert datterforetak av et overordnet 

morforetak, 

11) «konsern» et morforetak og alle dets datterforetak, 

12) «tilknyttede foretak» to eller flere foretak innenfor et 

konsern, 

13) «assosiert foretak» et foretak som et annet foretak har en 

deltakerinteresse i, og der dette andre foretaket utøver en 

betydelig innflytelse på driften og de økonomiske 

retningslinjene. Et foretak kan sies å utøve en betydelig 

innflytelse over et annet foretak når det innehar 20 % eller 

mer av aksjeeiernes eller deltakernes stemmeretter i dette 

andre foretaket, 

14) «investeringsforetak» 

a)  foretak som har som eneste formål å investere sine 

midler i forskjellige verdipapirer, fast eiendom og andre 

eiendeler, med det eneste mål å spre investerings-

risikoen og la aksjeeierne nyte godt av resultatene av 

forvaltningen av deres eiendeler, 

b)  foretak som er tilknyttet investeringsforetak med fast 

kapital, dersom de tilknyttede foretakenes eneste formål 

er å erverve fullt innbetalte aksjer utstedt av disse 

investeringsforetakene, med forbehold for bestem-

melsene i artikkel 22 nr. 1 bokstav h) i direktiv 

2012/30/EU, 

15) «finansielle holdingforetak» foretak som har som eneste 

formål å erverve eierandeler i andre foretak og å forvalte 

disse eierandelene slik at de gir avkastning, uten direkte 

eller indirekte å ta del i forvaltningen av disse foretakene, 

med forbehold for deres rettigheter som aksjeeiere,  
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16) «vesentlig» den status opplysninger har når utelatelse av 

eller feil i slike opplysninger med rimelighet kan forventes 

å påvirke avgjørelser som treffes av brukere på grunnlag av 

foretakets finansregnskap. Enkeltposters vesentlighet skal 

vurderes i sammenheng med andre tilsvarende poster. 

Artikkel 3 

Kategorier av foretak og konserner 

1.  Ved anvendelse av en eller flere av mulighetene i artikkel 

36 skal medlemsstatene definere svært små foretak som foretak 

som på balansedagen ikke overskrider grensene for minst to av 

de tre følgende kriterier: 

a)  Balansesum: 350 000 euro. 

b)  Nettoomsetning: 700 000 euro. 

c)  Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret: 10. 

2.  Små foretak skal være foretak som på balansedagen ikke 

overskrider grensene for minst to av de tre følgende kriterier: 

a)  Balansesum: 4 000 000 euro. 

b)  Nettoomsetning: 8 000 000 euro. 

c)  Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret: 50. 

Medlemsstatene kan definere terskler som overstiger tersklene i 

første ledd bokstav a) og b). Tersklene skal imidlertid ikke 

overstige 6 000 000 euro for balansesummen og 12 000 000 euro 

for nettoomsetningen. 

3.  Mellomstore foretak skal være foretak som ikke er svært 

små foretak eller små foretak, og som på balansedagen ikke 

overskrider grensene for minst to av de tre følgende kriterier: 

a)  Balansesum: 20 000 000 euro. 

b)  Nettoomsetning: 40 000 000 euro. 

c)  Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret: 250. 

4.  Store foretak skal være foretak som på balansedagen 

overskrider grensene for minst to av de tre følgende kriterier: 

a)  Balansesum: 20 000 000 euro. 

b)  Nettoomsetning: 40 000 000 euro. 

c)  Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret: 250. 

5.  Små konserner skal være konserner som består av 

morforetak og datterforetak som skal inngå i konsolideringen, 

og som på konsolidert grunnlag ikke overskrider grensene for 

minst to av de tre følgende kriteriene på balansedagen for 

morforetaket: 

a)  Balansesum: 4 000 000 euro. 

b)  Nettoomsetning: 8 000 000 euro. 

c)  Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret: 50. 

Medlemsstatene kan definere terskler som overstiger tersklene i 

første ledd bokstav a) og b). Tersklene skal imidlertid ikke 

overstige 6 000 000 euro for balansesummen og  

12 000 000 euro for nettoomsetningen. 

6.  Mellomstore konserner skal være konserner som ikke er 

små konserner, som består av morforetak og datterforetak som 

skal inngå i konsolideringen, og som på konsolidert grunnlag 

ikke overskrider grensene for minst to av de tre følgende 

kriteriene på balansedagen for hovedforetaket: 

a)  Balansesum: 20 000 000 euro. 

b)  Nettoomsetning: 40 000 000 euro. 

c)  Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret: 250. 

7.  Store konserner skal være konserner som består av 

morforetak og datterforetak som skal inngå i konsolideringen, 

og som på konsolidert grunnlag overskrider grensene for minst 

to av de tre følgende kriteriene på balansedagen for 

morforetaket: 

a)  Balansesum: 20 000 000 euro. 

b)  Nettoomsetning: 40 000 000 euro. 

c)  Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret: 250.  
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8.  Medlemsstatene skal tillate at det ved beregning av 

grensene i nr. 5–7 i denne artikkelen ikke foretas motregning 

som nevnt i artikkel 24 nr. 3 eller eliminering i henhold til 

artikkel 24 nr. 7. I slike tilfeller skal grensene for kriteriene for 

balansesum og nettoomsetning økes med 20 %. 

9.  Når det gjelder de medlemsstatene som ikke har innført 

euro, skal beløpene i nasjonal valuta som tilsvarer beløpene 

angitt i nr. 1–7, beregnes ved å anvende den valutakursen som 

er offentliggjort i Den europeiske unions tidende på ikraft-

tredelsesdatoen for ethvert direktiv som fastsetter disse 

beløpene. 

Ved omregning til de nasjonale valutaene til de medlemsstatene 

som ikke har innført euro, kan beløpene i euro angitt i nr. 1, 3, 

4, 6 og 7 økes eller reduseres med høyst 5 % for å oppnå runde 

summer i de nasjonale valutaene. 

10.  Når et foretak eller et konsern på balansedagen 

overskrider eller ikke lenger overskrider grensene for to av de 

tre kriteriene angitt i nr. 1–7, skal dette bare få virkning for 

anvendelsen av unntakene fastsatt i dette direktivet dersom 

forholdet gjentar seg i to påfølgende regnskapsår. 

11.  Balansesummen angitt i nr. 1–7 i denne artikkelen skal 

omfatte den samlede verdien av eiendeler i A-E under 

«Eiendeler» i oppstillingsplanen fastsatt i vedlegg III eller av 

eiendeler i A-E i oppstillingsplanen fastsatt i vedlegg IV. 

12.  Ved beregning av tersklene i nr. 1–7 kan medlemsstatene 

kreve at inntekter fra andre kilder regnes med for foretak som 

«Nettoomsetning» ikke er relevant for. Medlemsstatene kan 

kreve at morforetak beregner sine terskler på konsolidert 

grunnlag snarere enn på individuelt grunnlag. Medlemsstatene 

kan også kreve at tilknyttede foretak beregner sine terskler på 

konsolidert eller samlet grunnlag når slike foretak er etablert 

utelukkende for å unngå rapportering av visse opplysninger. 

13.  For å justere for virkningene av inflasjon skal 

Kommisjonen minst hvert femte år gjennomgå og, dersom det 

er hensiktsmessig, endre, gjennom delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 49, tersklene angitt i nr. 1–7 i denne 

artikkelen, idet det tas hensyn til inflasjonsmål offentliggjort i 

Den europeiske unions tidende. 

KAPITTEL 2 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG PRINSIPPER 

Artikkel 4 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Årsregnskapet skal utgjøre et hele og skal for alle foretak 

minst omfatte balansen, resultatregnskapet og notene til 

finansregnskapet. 

Medlemsstatene kan kreve at foretak som ikke er små foretak, 

tar med andre erklæringer i årsregnskapet i tillegg til 

dokumentene nevnt i første ledd. 

2.  Årsregnskapet skal settes opp på en oversiktlig måte og i 

samsvar med bestemmelsene i dette direktivet. 

3.  Årsregnskapet skal gi et pålitelig bilde av foretakets 

eiendeler, forpliktelser, finansielle stilling og resultat. Når 

anvendelsen av dette direktivet ikke er tilstrekkelig til å gi et 

pålitelig bilde av foretakets eiendeler, forpliktelser, finansielle 

stilling og resultat, skal de tilleggsopplysningene som er 

nødvendige for å overholde dette kravet, gis i notene til 

finansregnskapet. 

4.  Når det i unntakstilfeller viser seg at anvendelsen av en 

bestemmelse i dette direktivet er uforenlig med plikten fastsatt i 

nr. 3, skal bestemmelsen fravikes for å gi et pålitelig bilde av 

foretakets eiendeler, forpliktelser, finansielle stilling og resultat. 

Ethvert slikt fravik skal angis i notene til finansregnskapet og 

behørig begrunnes, med opplysning om fravikets innvirkning 

på foretakets eiendeler, forpliktelser, økonomiske stilling og 

resultat. 

Medlemsstatene kan definere unntakstilfellene og fastsette de 

særlige reglene som får anvendelse i disse tilfellene. 

5.  Medlemsstatene kan kreve at foretak som ikke er små 

foretak, gir opplysninger i sitt årsregnskap i tillegg til dem som 

kreves i henhold til dette direktivet. 

6.  Som unntak fra nr. 5 kan medlemsstatene kreve at små 

foretak utarbeider, gir og offentliggjør opplysninger i 

finansregnskapet som går ut over kravene i dette direktivet, 

under forutsetning av at slike opplysninger samles inn ved bruk 

av et felles rapporteringssystem, og at opplysningsplikten er 

nedfelt i den nasjonale skattelovgivningen utelukkende for 

skatteinnkrevingsformål. Opplysningene som kreves i henhold 

til dette nummeret, skal inntas i den relevante delen av 

finansregnskapet.  
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7.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 

eventuelle tilleggsopplysninger de krever i samsvar med nr. 6 

ved innarbeidingen av dette direktivet og når de innfører nye 

krav i samsvar med nr. 6 i sin nasjonale rett. 

8.  Medlemsstater som benytter elektroniske løsninger for 

innsending og offentliggjøring av årsregnskaper, skal påse at 

små foretak ikke pålegges å offentliggjøre, i samsvar med 

kapittel 7, de tilleggsopplysningene som kreves i henhold til 

nasjonal skattelovgivning, som nevnt i nr. 6. 

Artikkel 5 

Generelle opplysninger 

Dokumentet som inneholder finansregnskapet, skal angi navnet 

på foretaket og opplysningene som kreves i artikkel 5 bokstav 

a) og b) i direktiv 2009/101/EF. 

Artikkel 6 

Generelle prinsipper for finansiell rapportering 

1.  Poster som presenteres i årsregnskapet og konsern-

regnskapet, skal innregnes og måles i samsvar med følgende 

generelle prinsipper: 

a)  Foretaket skal antas å oppfylle forutsetningen om fortsatt 

drift. 

b)  Regnskapsprinsippene og målegrunnlagene skal anvendes 

konsekvent fra et regnskapsår til et annet. 

c)  Innregning og måling skal foretas i henhold til 

forsiktighetsprinsippet, og dette innebærer særlig at 

i)  bare overskudd fastsatt på balansedagen kan innregnes, 

ii)  alle forpliktelser som har oppstått i løpet av 

regnskapsåret eller i et tidligere regnskapsår, skal 

innregnes, selv om forpliktelsene først blir kjent i 

tidsrommet mellom balansedagen og det tidspunktet da 

balansen settes opp, og 

iii)  alle negative verdijusteringer skal innregnes, uansett om 

resultatet for regnskapsåret er underskudd eller 

overskudd. 

d)  Beløpene som innregnes i balansen og resultatregnskapet, 

skal beregnes ved bruk av periodiseringsprinsippet. 

e)  Åpningsbalansen for hvert regnskapsår skal tilsvare 

sluttbalansen for det foregående regnskapsåret. 

f)  De enkelte komponentene av postene for eiendeler og 

forpliktelser skal verdsettes særskilt. 

g)  Enhver motregning mellom eiendeler og forpliktelser eller 

mellom inntekter og utgifter skal være forbudt. 

h)  Poster i resultatregnskapet og balansen skal regnskapsføres 

og presenteres slik at det tas hensyn til innholdet i 

transaksjonen eller avtalen. 

i)  Poster som innregnes i årsregnskapet, skal måles på 

grunnlag av prinsippet om anskaffelseskostnad eller 

tilvirkningskostnad. 

j)  Kravene fastsatt i dette direktivet med hensyn til innregning, 

måling, presentasjon, offentliggjøring av opplysninger og 

konsolidering trenger ikke å oppfylles dersom virkningen av 

oppfyllelsen er uvesentlig. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 bokstav g) kan medlemsstatene i 

særlige tilfeller tillate eller kreve at foretak foretar motregning 

mellom eiendeler og forpliktelser eller mellom inntekter og 

utgifter, forutsatt at beløpene som motregnes, angis som 

bruttobeløp i notene til finansregnskapet. 

3.  Medlemsstatene kan unnta foretak fra kravene i nr. 1 

bokstav h). 

4.  Medlemsstatene kan begrense virkeområdet for nr. 1 

bokstav j) til presentasjon og offentliggjøring av opplysninger. 

5.  I tillegg til beløpene som er innregnet i henhold til nr. 1 

bokstav c) punkt ii), kan medlemsstatene tillate eller kreve at 

alle forventede forpliktelser og mulige tap som oppstår i løpet 

av det berørte regnskapsåret eller i et tidligere regnskapsår, 

innregnes selv om disse forpliktelsene eller tapene først blir 

kjent i tidsrommet mellom balansedagen og det tidspunktet da 

balansen settes opp. 

Artikkel 7 

Alternativt målegrunnlag for anleggsmidler til 

verdiregulerte beløp 

1.  Som unntak fra artikkel 6 nr. 1 bokstav i) kan 

medlemsstatene tillate eller kreve at alle foretak eller visse 

kategorier foretak måler anleggsmidler til verdiregulerte beløp. 

Når nasjonal rett fastsetter verdiregulering som målegrunnlag, 

skal den definere metodens innhold og begrensningene og 

reglene som gjelder for dens anvendelse. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 skal forskjellen mellom måling 

på grunnlag av anskaffelseskostnad eller tilvirkningskostnad og 

måling på grunnlag av verdiregulering føres i balansen, i fondet 

for verdsettingsdifferanser under «Egenkapital».  
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Fondet for verdsettingsdifferanser kan balanseføres helt eller 

delvis på ethvert tidspunkt. 

Fondet for verdsettingsdifferanser skal reduseres når beløpene 

overført til fondet ikke lenger er nødvendige for å benytte 

verdiregulering som målegrunnlag. Medlemsstatene kan 

fastsette regler for hvordan fondet for verdsettingsdifferanser 

kan anvendes, forutsatt at overføringer til resultatregnskapet fra 

fondet for verdsettingsdifferanser kan foretas bare når beløpene 

som er overført, har blitt kostnadsført i resultatregnskapet eller 

gjenspeiler verdiøkninger som faktisk er realisert. Ingen del av 

fondet for verdsettingsdifferanser kan deles ut, verken direkte 

eller indirekte, med mindre den tilsvarer en verdiøkning som 

faktisk er realisert. 

Bortsett fra i tilfellene fastsatt i annet og tredje ledd i dette 

nummeret kan fondet for verdsettingsdifferanser ikke reduseres. 

3.  Verdijusteringene skal beregnes hvert år på grunnlag av 

det verdiregulerte beløpet. Som unntak fra artikkel 9 og 13 kan 

medlemsstatene imidlertid tillate eller kreve at bare det 

verdijusteringsbeløpet som framkommer ved måling på 

grunnlag av anskaffelseskostnad eller tilvirkningskostnad, føres 

under de aktuelle postene i oppstillingsplanene fastsatt i 

vedlegg V og VI, og at differansen som framkommer ved 

måling på grunnlag av verdiregulering i henhold til denne 

artikkelen, vises særskilt i oppstillingene. 

Artikkel 8 

Alternativt målegrunnlag for virkelig verdi 

1.  Som unntak fra artikkel 6 nr. 1 bokstav i) og med 

forbehold for vilkårene i denne artikkelen 

a)  skal medlemsstatene tillate eller kreve at alle foretak eller 

visse kategorier foretak måler finansielle instrumenter, 

herunder derivater, til virkelig verdi, og 

b)  kan medlemsstatene tillate eller kreve at alle foretak eller 

visse kategorier foretak måler bestemte kategorier av 

eiendeler som ikke er finansielle instrumenter, til virkelig 

verdi. 

Slike tillatelser eller krav kan begrenses til konsernregnskaper. 

2.  I dette direktivet skal varebaserte avtaler som gir en av 

avtalepartene rett til kontant oppgjør eller oppgjør i et annet 

finansielt instrument, anses som finansielle derivater, unntatt 

avtaler som 

a)  ble inngått for å oppfylle og fremdeles oppfyller foretakets 

forventede behov med hensyn til kjøp, salg eller bruk, på og 

etter det tidspunktet de ble inngått, 

b)  ble betegnet som varebaserte avtaler ved inngåelsen, og 

c)  forventes oppgjort ved levering av varen. 

3.  Nr. 1 bokstav a) får bare anvendelse på følgende 

forpliktelser: 

a)  Forpliktelser som innehas som del av en handelsportefølje. 

b)  Finansielle derivater. 

4.  Målingen i henhold til nr. 1 bokstav a) får ikke anvendelse 

på følgende: 

a)  Finansielle instrumenter som ikke er derivater, og som 

innehas til forfall. 

b)  Lån og fordringer som er etablert av foretaket, og som ikke 

innehas for handelsformål. 

c)  Andeler i datterforetak, assosierte foretak og felles-

kontrollerte virksomheter, egenkapitalinstrumenter utstedt 

av foretaket, avtaler om betinget vederlag ved en foretaks-

sammenslåing samt andre finansielle instrumenter med slike 

særlige egenskaper at instrumentene, i samsvar med det som 

er allment akseptert, regnskapsføres på en annen måte enn 

andre finansielle instrumenter. 

5.  Som unntak fra artikkel 6 nr. 1 bokstav i) kan medlems-

statene med hensyn til alle eiendeler og forpliktelser som kan 

betegnes som sikringsobjekter i henhold til et system for 

sikringsbokføring til virkelig verdi, eller bestemte deler av slike 

eiendeler eller forpliktelser, tillate måling til det bestemte 

beløpet som nevnte system krever. 

6.  Som unntak fra bestemmelsene i nr. 3 og 4 kan medlems-

statene tillate eller kreve innregning og måling av samt 

opplysning om finansielle instrumenter i overensstemmelse 

med internasjonale regnskapsstandarder vedtatt i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1606/2002. 

7.  Virkelig verdi som definert i denne artikkelen skal 

fastsettes med henvisning til en av følgende verdier: 

a)  Markedsverdien, for finansielle instrumenter som det er 

enkelt å identifisere et pålitelig marked for. Når det ikke er 

enkelt å bestemme markedsverdien for et instrument, men 

derimot for dets bestanddeler eller for et lignende 

instrument, kan markedsverdien utledes av bestanddelene 

eller det lignende instrumentet.  
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b)  En verdi beregnet ut fra allment aksepterte verdsettings-

modeller og -metoder, forutsatt at slike verdsettingsmodeller 

og -metoder sikrer en rimelig tilnærming til markedsverdien, 

for finansielle instrumenter som det ikke er enkelt å 

identifisere et pålitelig marked for. 

Finansielle instrumenter som ikke kan måles på en pålitelig 

måte med noen av metodene beskrevet i første ledd bokstav a) 

og b), skal måles på grunnlag av prinsippet om anskaf-

felseskostnad eller tilvirkningskostnad, i den grad måling på 

dette grunnlaget er mulig. 

8.  Uten hensyn til artikkel 6 nr. 1 bokstav c) skal det, når et 

finansielt instrument måles til virkelig verdi, resultatføres en 

endring i verdien, bortsett fra i følgende tilfeller, der en slik 

endring skal føres direkte i et fond for virkelig verdi: 

a)  Instrumentet som regnskapsføres, er et sikringsinstrument i 

et system for sikringsbokføring som tillater at en del av eller 

hele verdiendringen ikke resultatføres. 

b)  Verdiendringen skyldes en kursforskjell i forbindelse med 

en pengepost som utgjør en del av et foretaks netto-

investering i en utenlandsk enhet. 

Medlemsstatene kan tillate eller kreve at en endring i verdien av 

en finansiell eiendel som er tilgjengelig for salg, og som ikke er 

et finansielt derivat, skal føres direkte i et fond for virkelig 

verdi. Dette fondet for virkelig verdi skal justeres når beløpene 

ført under fondet ikke lenger er nødvendige for gjennom-

føringen av første ledd bokstav a) og b). 

9.  Når eiendeler som ikke er finansielle instrumenter, måles 

til virkelig verdi, kan medlemsstatene uten hensyn til artikkel 6 

nr. 1 bokstav c) tillate eller kreve at alle foretak eller visse 

kategorier foretak fører verdiendringen i resultatregnskapet. 

KAPITTEL 3 

BALANSE OG RESULTATREGNSKAP 

Artikkel 9 

Alminnelige bestemmelser om balansen og 

resultatregnskapet 

1.  Oppstillingsplanen for balansen og resultatregnskapet skal 

ikke endres fra et regnskapsår til et annet. Det skal imidlertid i 

unntakstilfeller være tillatt å fravike dette prinsippet for å gi et 

pålitelig bilde av foretakets eiendeler, forpliktelser, finansielle 

stilling og resultat. Slike fravik skal angis i notene til 

finansregnskapet og behørig begrunnes. 

2.  Postene fastsatt i vedlegg III-VI skal angis særskilt i 

balansen og i resultatregnskapet i angitt rekkefølge. 

Medlemsstatene skal tillate en mer detaljert oppdeling av disse 

postene, under forutsetning av at de fastsatte oppstillings-

planene følges. Medlemsstatene skal tillate tilføyelse av 

delsummer og nye poster, under forutsetning av at innholdet i 

slike nye poster ikke dekkes av noen av postene i de fastsatte 

oppstillingsplanene. Medlemsstatene kan kreve slik oppdeling 

eller slike delsummer eller nye poster. 

3.  Oppstillingsplan, nomenklatur og betegnelser på poster i 

balansen og resultatregnskapet som innledes med arabiske tall, 

skal tilpasses når et foretaks særlige karakter krever det. 

Medlemsstatene kan kreve slike tilpasninger for foretak som 

utgjør en del av en bestemt økonomisk sektor. 

Medlemsstatene kan tillate eller kreve at poster i balansen og 

resultatregnskapet som innledes med arabiske tall, slås sammen 

når deres beløp er uvesentlige i forhold til formålet om å gi et 

pålitelig bilde av foretakets eiendeler, forpliktelser, finansielle 

stilling og resultat, eller når slik sammenslåing gir bedre 

oversikt, forutsatt at postene som slås sammen, behandles 

særskilt i notene til finansregnskapet. 

4.  Som unntak fra nr. 2 og 3 i denne artikkelen kan 

medlemsstatene begrense foretakets mulighet til å fravike 

oppstillingsplanene fastsatt i vedlegg III-VI i den utstrekning 

det er nødvendig for at finansregnskapet skal kunne inngis 

elektronisk. 

5.  For hver post i balansen og resultatregnskapet skal tallet 

for det regnskapsåret som balansen og resultatregnskapet 

gjelder for, og tallet for tilsvarende post i foregående regn-

skapsår angis. Når disse tallene ikke er sammenlignbare, kan 

medlemsstatene kreve at tall for foregående regnskapsår 

justeres. Tilfeller av manglende sammenlignbarhet eller 

justeringer av tallene skal angis i notene til finansregnskapet og 

behørig forklares. 

6.  Medlemsstatene kan tillate eller kreve at oppstillings-

planene for balansen og resultatregnskapet tilpasses slik at de 

omfatter anvendelse av overskudd eller behandling av 

underskudd.  
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7.  Når det gjelder behandlingen av deltakerinteresser i 

årsregnskaper, gjelder følgende: 

a)  Medlemsstatene kan tillate eller kreve at deltakerinteresser 

regnskapsføres etter egenkapitalmetoden som fastsatt i 

artikkel 27, med de nødvendige justeringene som følger av 

særlige forhold som skiller et årsregnskap fra et 

konsernregnskap. 

b)  Medlemsstatene kan tillate eller kreve at den andelen av 

resultatet som kan henføres til deltakerinteressen, skal 

innregnes i resultatet bare i den grad den tilsvarer allerede 

mottatt eller forfalt utbytte. 

c)  Når overskuddet som kan henføres til deltakerinteressen og 

er innregnet i resultatregnskapet, er høyere enn beløpet for 

allerede mottatt eller forfalt utbytte, skal differansen 

overføres til en reserve som ikke kan utbetales til 

aksjeeierne. 

Artikkel 10 

Oppstilling av balansen 

Ved oppstilling av balansen skal medlemsstatene fastsette at en 

av eller begge oppstillingsplanene fastsatt i vedlegg III og IV 

benyttes. Dersom en medlemsstat fastsetter at begge 

oppstillingsplanene kan benyttes, skal den tillate foretakene å 

velge mellom dem. 

Artikkel 11 

Alternativ oppstilling av balansen 

Medlemsstatene kan tillate eller kreve at foretak eller visse 

kategorier av foretak fører opp poster på grunnlag av et skille 

mellom kortsiktige og langsiktige poster i en annen 

oppstillingsplan enn den som er fastsatt i vedlegg III og IV, 

forutsatt at innholdet i opplysningene som gis, minst tilsvarer 

det som ellers kreves i vedlegg III og IV. 

Artikkel 12 

Særlige bestemmelser for visse poster i balansen 

1.  Når en eiendel eller forpliktelse berører flere poster i 

oppstillingsplanen, skal det opplyses om forholdet til andre 

poster enten under posten der den føres, eller i notene til 

finansregnskapet. 

2.  Egne aksjer og andeler samt aksjer og andeler i tilknyttede 

foretak skal bare føres under poster bestemt for dette formålet. 

3.  Om eiendeler skal føres som anleggsmidler eller 

omløpsmidler, avhenger av formålet de er bestemt for. 

4.  Rettigheter til fast eiendom og andre lignende rettigheter 

definert i nasjonal rett skal føres under posten «Bygninger og 

annen fast eiendom». 

5.  Anskaffelseskostnaden eller tilvirkningskostnaden eller, 

dersom artikkel 7 nr. 1 får anvendelse, det verdiregulerte 

beløpet for anleggsmidler med begrenset forventet økonomisk 

levetid, skal reduseres gjennom verdijustering, beregnet slik at 

anleggsmidlene avskrives planmessig i løpet av sin økonomiske 

levetid. 

6.  For verdijusteringer av anleggsmidler skal følgende 

gjelde: 

a)  Medlemsstatene kan tillate eller kreve at finansielle 

anleggsmidler verdijusteres slik at de gis den lavest mulige 

verdien som de kan ha på balansedagen. 

b)  Anleggsmidler skal verdijusteres slik at de, uten hensyn til 

om deres økonomiske forventede levetid er begrenset eller 

ikke, gis den lavest mulige verdien som de kan ha på 

balansedagen, dersom det forventes at verdiforringelsen vil 

bli varig. 

c)  Verdijusteringene nevnt i bokstav a) og b) skal føres i 

resultatregnskapet og angis særskilt i notene til finans-

regnskapet dersom de ikke er ført særskilt i resultat-

regnskapet. 

d)  Måling til laveste verdi angitt i bokstav a) og b) kan ikke 

lenger foretas dersom begrunnelsen for verdijusteringene 

ikke lenger er til stede; denne bestemmelsen får ikke 

anvendelse på verdijusteringer som foretas for goodwill. 

7.  Omløpsmidler skal verdijusteres slik at de føres med 

laveste markedspris eller, i spesielle tilfeller, med en annen 

lavere verdi som fastsettes for dem på balansedagen. 

Måling til laveste verdi fastsatt i første ledd kan ikke lenger 

foretas dersom begrunnelsen for verdijusteringen ikke lenger 

gjelder. 

8.  Medlemsstatene kan tillate eller kreve at renter på kapital 

som er lånt for å finansiere produksjonen av anleggsmidler eller 

omløpsmidler, kan medregnes i tilvirkningskostnaden, i den 

utstrekning de gjelder tilvirkningsperioden. Anvendelsen av 

denne bestemmelsen skal angis i notene til finansregnskapet.  
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9.  Medlemsstatene kan tillate at anskaffelseskostnad eller 

tilvirkningskostnad for varebeholdninger i samme gruppe og 

alle artsbestemte gjenstander, herunder finansinvesteringer, 

beregnes enten på grunnlag av vektede gjennomsnittspriser eller 

etter metodene «først inn, først ut» (first in, first out – FIFO) 

eller «sist inn, først ut» (last in, first out – LIFO) eller en 

metode som er alminnelig anerkjent som beste praksis. 

10.  Dersom beløpet som skal tilbakebetales på grunn av gjeld, 

er større enn det mottatte beløpet, kan medlemsstatene tillate 

eller kreve at differansen føres som en eiendel. Dette skal angis 

særskilt i balansen eller i notene til finansregnskapet. Denne 

differansen skal avskrives med et rimelig beløp hvert år og 

være helt avskrevet senest på tidspunktet da gjelden er 

tilbakebetalt. 

11.  Immaterielle eiendeler skal avskrives over eiendelenes 

forventede økonomiske levetid. 

I unntakstilfeller der den forventede levetiden for goodwill og 

utviklingskostnader ikke kan anslås på en pålitelig måte, skal 

slike eiendeler avskrives i løpet av en maksimumsperiode 

fastsatt av medlemsstaten. Denne maksimumsperioden skal 

være på minst fem år og høyst ti år. Perioden for avskrivning av 

goodwill skal begrunnes i notene til finansregnskapet. 

Når nasjonal rett tillater at utviklingskostnader tas med under 

«Eiendeler», og utviklingskostnadene ikke er avskrevet fullt ut, 

skal medlemsstatene kreve at det ikke finner sted noen utdeling 

av utbytte, med mindre midlene som er tilgjengelige for 

utdeling, og overføringer fra tidligere år minst tilsvarer ikke-

avskrevne kostnader. 

Når nasjonal rett tillater at stiftelseskostnader tas med under 

«Eiendeler», skal de avskrives i løpet av en periode på høyst 

fem år. I slike tilfeller skal medlemsstatene kreve at tredje ledd 

får tilsvarende anvendelse på stiftelseskostnader. 

I unntakstilfeller kan medlemsstatene tillate unntak fra tredje og 

fjerde ledd. Slike unntak skal angis i notene til finansregnskapet 

og behørig begrunnes. 

12.  Avsetninger skal dekke forpliktelser som er klart definert 

etter sin art, og som på balansedagen anses for sannsynlige eller 

sikre, men usikre med hensyn til beløpets størrelse eller hvilket 

tidspunkt forpliktelsene vil oppstå. 

Medlemsstatene kan også tillate at det foretas avsetninger som 

har som formål å dekke kostnader hvis art er klart definert, og 

som på balansedagen anses for sannsynlige eller sikre, men 

usikre med hensyn til beløpets størrelse eller hvilket tidspunkt 

de vil påløpe. 

På balansedagen skal en avsetning representere det beste 

estimatet for kostnadene som med sannsynlighet vil påløpe, 

eller, dersom det gjelder en forpliktelse, for det beløpet som 

trengs for å oppfylle denne forpliktelsen. Avsetninger skal ikke 

anvendes til å justere eiendelenes verdi. 

Artikkel 13 

Oppstilling av resultatregnskapet 

1.  Ved oppstilling av resultatregnskapet skal medlemsstatene 

fastsette at en av eller begge oppstillingsplanene fastsatt i 

vedlegg V og VI skal benyttes. Dersom en medlemsstat 

fastsetter at begge oppstillingsplanene kan benyttes, kan den 

tillate foretakene å velge mellom dem. 

2.  Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 kan medlemsstatene tillate 

eller kreve at alle foretak eller visse kategorier av foretak 

framlegger en resultatrapport i stedet for å føre postene i 

resultatregnskapet i samsvar med vedlegg V og VI, forutsatt at 

innholdet i opplysningene som gis, minst tilsvarer det som 

ellers kreves i vedlegg V og VI. 

Artikkel 14 

Forenklinger for små og mellomstore foretak 

1.  Medlemsstatene kan tillate at små foretak setter opp 

sammendrag av balansen som bare viser de postene som 

innledes med bokstaver og romertall i vedlegg III og IV, med 

særskilt angivelse av 

a)  opplysningene som kreves i henhold til parentesen under D 

II under «Eiendeler» og under C under «Egenkapital og 

forpliktelser» i vedlegg III, men samlet for hver av de 

berørte postene, eller 

b)  opplysningene som kreves i henhold til parentesen under D 

II i vedlegg IV. 

2.  Medlemsstatene kan tillate at små og mellomstore foretak 

utarbeider et sammendrag av resultatregnskapet innenfor 

følgende grenser: 

a)  I vedlegg V kan post 1–5 slås sammen til en post betegnet 

«Bruttoresultat». 

b)  I vedlegg VI kan post 1, 2, 3 og 6 slås sammen til en post 

betegnet «Bruttoresultat».  
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KAPITTEL 4 

NOTER TIL FINANSREGNSKAPET 

Artikkel 15 

Alminnelige bestemmelser om notene til finansregnskapet 

Når notene til balansen og resultatregnskapet framlegges i 

samsvar med dette kapittelet, skal notene framlegges i samme 

rekkefølge som postene er oppført i balansen og resultat-

regnskapet. 

Artikkel 16 

Innhold i notene til finansregnskapet for alle foretak 

1.  I tillegg til de opplysninger som kreves i henhold til andre 

bestemmelser i dette direktivet, skal notene til finansregnskapet 

for alle foretak inneholde opplysninger om 

a)  regnskapsprinsippene som er benyttet, 

b)  når anleggsmidler måles til verdiregulerte beløp, en tabell 

som viser 

i)  bevegelser i fondet for verdsettingsdifferanser i 

regnskapsåret, med en forklaring på den skattemessige 

behandling av postene, og 

ii)  den balanseførte verdien som ville blitt innregnet dersom 

anleggsmidlene ikke var blitt verdiregulert, 

c)  når finansielle instrumenter og/eller eiendeler som ikke er 

finansielle instrumenter, måles til virkelig verdi, 

i)  når virkelige verdier er fastsatt i samsvar med artikkel 8 

nr. 7 bokstav b), de viktigste forutsetningene som ligger 

til grunn for verdsettingsmodellene og -metodene, 

ii)  for hver kategori av finansielle instrumenter eller 

eiendeler som ikke er finansielle instrumenter, den 

virkelige verdien, verdiendringer som føres direkte i 

resultatregnskapet, og endringer som føres i fond for 

virkelig verdi, 

iii)  for hver kategori av finansielle derivater, opplysninger 

om instrumentenes omfang og art, herunder viktige 

vilkår som kan påvirke beløpet, tidspunktet og sikker-

heten med hensyn til framtidige kontantstrømmer, og 

iv)  en tabell som viser endringer i fond for virkelig verdi i 

løpet av regnskapsåret, 

d)  det samlede beløpet for de økonomiske forpliktelser, 

garantier eller betingede forpliktelser som ikke er 

balanseført, og en angivelse av arten og formen av enhver 

pantsikkerhet som er stilt; pensjonsforpliktelser og 

forpliktelser overfor tilknyttede eller assosierte foretak skal 

føres særskilt, 

e)  forskudd og kreditter som er gitt til medlemmer av 

administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer, med 

angivelse av rentesats, hovedvilkår og eventuelt 

tilbakebetalte, avskrevne eller frafalte beløp samt 

forpliktelser inngått på deres vegne i form av en eller annen 

garanti, med samlet beløp for hver kategori, 

f)  beløpet for og arten av individuelle inntekts- eller 

utgiftsposter som er av ekstraordinær størrelse eller 

betydning, 

g)  foretakets gjeld som forfaller etter mer enn fem år, samt 

foretakets samlede gjeld som er pantsikret fra foretakets 

side, med angivelse av sikkerhetens art og form, og 

h)  gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret. 

2.  Medlemsstatene kan tilsvarende kreve at små foretak 

framlegger opplysningene som kreves i artikkel 17 nr. 1 

bokstav a), m), p), q) og r). 

Ved anvendelse av første ledd skal opplysningene som kreves i 

artikkel 17 nr. 1 bokstav p), være begrenset til arten av og det 

forretningsmessige formålet ved ordningene som er nevnt i 

bokstaven. 

Ved anvendelse av første ledd skal framleggelsen av 

opplysningene som kreves i artikkel 17 nr. 1 bokstav r) være 

begrenset til transaksjoner som foretaket har inngått med 

partene oppført i fjerde ledd i nevnte bokstav. 

3.  Medlemsstatene skal ikke kreve at små foretak framlegger 

opplysninger utover det som kreves eller tillates i denne 

artikkelen.  
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Artikkel 17 

Tilleggsopplysninger for mellomstore og store foretak og 

foretak av allmenn interesse 

1.  I tillegg til de opplysningene som kreves i henhold til 

artikkel 16 og andre bestemmelser i dette direktivet, skal notene 

til finansregnskapet for mellomstore og store foretak og foretak 

av allmenn interesse inneholde opplysninger om 

a)  for de forskjellige postene for anleggsmidler: 

i)  anskaffelseskostnaden eller tilvirkningskostnaden eller, 

dersom et alternativt målegrunnlag er benyttet, den 

virkelige verdien eller det verdiregulerte beløpet ved 

inngangen og utgangen av regnskapsåret, 

ii)  tilgang, avgang og overføringer i løpet av 

regnskapsåret, 

iii)  akkumulerte verdijusteringer ved inngangen og 

utgangen av regnskapsåret, 

iv)  verdijusteringer belastet i løpet av regnskapsåret, 

v)  bevegelser i akkumulerte verdijusteringer med hensyn 

til tilgang, avgang og overføringer i løpet av 

regnskapsåret, og 

vi)  når renter balanseføres i samsvar med artikkel 12 nr. 8, 

det beløpet som er balanseført i løpet av regnskapsåret, 

b)  dersom anleggsmidler eller omløpsmidler gjøres til 

gjenstand for verdijustering utelukkende av skattemessige 

grunner, justeringsbeløpet og begrunnelsen for justeringen, 

c)  når finansielle instrumenter måles til anskaffelseskostnad 

eller tilvirkningskostnad, 

i)  for hver kategori av finansielle derivater: 

— instrumentenes virkelige verdi, dersom denne kan 

fastsettes ved hjelp av en av metodene fastsatt i 

artikkel 8 nr. 7 bokstav a), og 

— opplysninger om instrumentenes omfang og art, 

ii)  for finansielle anleggsmidler som regnskapsføres til en 

verdi som overstiger den virkelige verdien: 

— bokført verdi og virkelig verdi for enten de enkelte 

eiendelene eller for en hensiktsmessig gruppering av 

de enkelte eiendelene, og 

— årsakene til at den bokførte verdien ikke er nedsatt, 

herunder holdepunktene for å anta at den bokførte 

verdien vil bli gjenvunnet, 

d)  lønn og godtgjøringer som i regnskapsåret er gitt til 

medlemmene av administrasjons-, ledelses- eller kontroll-

organer for deres verv, og alle forpliktelser som er oppstått 

eller inngått om alderspensjon for tidligere medlemmer av 

slike organer, med samlet angivelse for hver kategori av 

organer. 

Medlemsstatene kan unnlate å kreve at slike opplysninger 

framlegges, i tilfeller der slik framlegging ville gjøre det 

mulig å identifisere den finansielle stillingen til et bestemt 

medlem av et slikt organ, 

e)  det gjennomsnittlige antall ansatte i løpet av regnskapsåret, 

fordelt på grupper, og, dersom kostnadene ikke er angitt 

særskilt i resultatregnskapet, personalkostnadene for 

regnskapsåret fordelt på lønn, kostnader til trygd og 

pensjonskostnader, 

f)  når avsetninger for utsatt skatt er innregnet i balansen, beløp 

ved utsatt skatt ved utgangen av regnskapsåret og endringer 

i disse beløpene i løpet av regnskapsåret, 

g)  navn på og forretningskontor for alle foretak der foretaket 

enten selv eller gjennom en person som handler i eget navn, 

men for foretakets regning, innehar en deltakerinteresse, 

med angivelse av kapitalandelens størrelse, størrelsen på 

egenkapitalen samt det berørte foretakets resultat for seneste 

regnskapsår der regnskapet er vedtatt; opplysninger om 

egenkapital og resultat kan utelates dersom det berørte 

foretaket ikke offentliggjør sin balanse og ikke er kontrollert 

av foretaket. 

Medlemsstatene kan tillate at opplysningene som kreves 

framlagt etter første ledd i denne bokstaven, gis i form av en 

erklæring innsendt i samsvar med artikkel 3 nr. 1 og 3 i 

direktiv 2009/101/EF; innsending av en slik erklæring skal 

angis i notene til finansregnskapet. Medlemsstatene kan 

også tillate at opplysninger utelates når de kan være til 

alvorlig skade for noen av foretakene de gjelder. Medlems-

statene kan gjøre denne utelatelsen avhengig av at en 

forvaltnings- eller rettsmyndighet på forhånd har gitt sin 

tillatelse til dette. Det skal angis i notene til finans-

regnskapet at disse opplysningene er utelatt,  
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h)  antall og pålydende verdi, eller bokført pariverdi når det 

ikke er pålydende verdi, av aksjer tegnet i løpet av 

regnskapsåret innenfor rammene av den autoriserte 

kapitalen, med forbehold for artikkel 2 bokstav e) i direktiv 

2009/101/EF eller artikkel 2 bokstav c) og d) i direktiv 

2012/30/EF i den utstrekning de gjelder kapitalbeløpets 

størrelse, 

i)  antall og pålydende verdi, eller bokført pariverdi når det 

ikke er pålydende verdi, for hver aksjeklasse når det er flere 

aksjeklasser, 

j)  opplysninger om det foreligger stifter-aksjer, konvertible 

obligasjoner, verdipapirer med tegningsretter eller opsjoner 

eller lignende verdipapirer eller rettigheter, med angivelse 

av antall og rettigheter knyttet til dem, 

k)  navn på, hoved- eller forretningskontor for og juridisk form 

for alle foretak der foretaket er deltaker med ubegrenset 

ansvar, 

l)  navn på og forretningskontor for det foretaket som setter 

opp det konsoliderte finansregnskapet for den foretaks-

gruppen som er størst av de foretaksgruppene der dette 

foretaket inngår som datterforetak, 

m)  navn på og forretningskontor for det foretaket som setter 

opp det konsoliderte finansregnskapet for den foretaks-

gruppen som er minst av de foretaksgruppene der dette 

foretaket inngår som datterforetak, og som også inngår i 

foretaksgruppen nevnt i bokstav l), 

n)  stedet der kopier av det konsoliderte finansregnskapet nevnt 

i bokstav l) og m) kan utleveres, dersom det foreligger, 

o)  forslag til anvendelse av overskudd eller behandling av 

underskudd eller, der det er relevant, anvendelsen av 

overskuddet eller behandlingen av underskuddet, 

p)  arten av og det forretningsmessige formålet ved de 

ordningene som foretaket ikke har balanseført, og disse 

ordningenes økonomiske innvirkning på foretaket, forutsatt 

at risikoene og fordelene med slike ordninger er vesentlige, 

og i den grad offentliggjøring av slike risikoer og fordeler er 

nødvendig for å vurdere foretakets finansielle stilling, 

q)  arten og den finansielle virkningen av vesentlige hendelser 

som inntreffer etter balansedagen, og som ikke gjenspeiles i 

resultatregnskapet eller balansen, og 

r)  transaksjoner som foretaket har inngått med nærstående 

parter, herunder beløpet for slike transaksjoner, arten av 

forholdet mellom de nærstående partene samt andre 

opplysninger om transaksjonene som er nødvendige for å 

forstå foretakets finansielle stilling. Opplysninger om 

enkeltstående transaksjoner kan grupperes etter art, med 

mindre særskilte opplysninger er nødvendige for å forstå 

hvilken innvirkning transaksjoner med nærstående parter 

har på foretakets finansielle stilling. 

Medlemsstatene kan tillate eller kreve at det bare gis 

opplysninger om transaksjoner med nærstående parter som 

ikke er inngått under normale markedsvilkår. 

Medlemsstatene kan tillate at det ikke gis opplysninger om 

transaksjoner som er inngått mellom ett eller flere 

medlemmer av et konsern, forutsatt at datterforetak som er 

part i transaksjonen, er heleid av et slikt medlem. 

Medlemsstatene kan tillate at opplysningene om 

transaksjoner med nærstående parter som gis av 

mellomstore foretak, begrenses til bare å gjelde 

transaksjoner med 

i)  eiere som har en deltakerinteresse i foretaket, 

ii)  foretak der foretaket selv har en deltakerinteresse, og 

iii)  medlemmer av foretakets administrasjons-, ledelses- 

eller kontrollorgan. 

2.  Medlemsstatene skal i følgende tilfeller ikke være pålagt å 

anvende nr. 1 bokstav g) på et foretak som er et morforetak 

underlagt deres nasjonale rett, når 

a)  foretaket der morforetaket har en deltakerinteresse i henhold 

til nr. 1 bokstav g), inngår i konsernregnskapet utarbeidet av 

dette morforetaket eller i konsernregnskapet til en større 

foretaksgruppe som nevnt i artikkel 23 nr. 4, 

b)  denne deltakerinteressen er behandlet av dette morforetaket i 

dets årsregnskap i samsvar med artikkel 9 nr. 7 eller i 

konsernregnskapet som dette morforetaket har utarbeidet i 

samsvar med artikkel 27 nr. 1–8.  
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Artikkel 18 

Tilleggsopplysninger for store foretak og foretak av 

allmenn interesse 

1.  I tillegg til de opplysninger som kreves i henhold til 

artikkel 16 og 17 og andre bestemmelser i dette direktivet, skal 

notene til finansregnskapet for store foretak og foretak av 

allmenn interesse inneholde opplysninger om 

a)  nettoomsetningen, fordelt på virksomhetstyper og 

geografiske markeder, i den utstrekning disse virksomhets-

typene og markedene er vesensforskjellige når det gjelder 

måten varesalget og tjenesteytelsene er organisert på, og 

b)  størrelsen på det samlede honoraret som revisoren eller 

revisjonsselskapet i løpet av regnskapsåret innkrever for 

lovfestet revisjon av årsregnskapet, og det samlede 

honoraret som revisoren eller revisjonsselskapet innkrever 

for andre attestasjonstjenester, skatterådgivning og andre 

tjenester enn revisjon. 

2.  Medlemsstatene kan tillate at opplysningene nevnt i nr. 1 

bokstav a) utelates når offentliggjøring av slike opplysninger 

kan være til alvorlig skade for foretaket. Medlemsstatene kan 

gjøre denne utelatelsen avhengig av at en forvaltnings- eller 

rettsmyndighet på forhånd har gitt sin tillatelse til dette. Det 

skal angis i notene til finansregnskapet at disse opplysningene 

er utelatt. 

3.  Medlemsstatene kan fastsette at nr. 1 bokstav b) ikke skal 

gjelde for årsregnskapet til et foretak dersom dette foretaket er 

omfattet av konsernregnskapet som skal utarbeides i henhold til 

artikkel 22, forutsatt at disse opplysningene gis i notene til 

konsernregnskapet. 

KAPITTEL 5 

ÅRSBERETNING 

Artikkel 19 

Årsberetningens innhold 

1.  Årsberetningen skal inneholde en pålitelig oversikt over 

foretakets forretningsmessige utvikling og resultat og av dets 

stilling sammen med en beskrivelse av de vesentlige risikoene 

og usikkerhetsfaktorene det står overfor. 

Oversikten skal være en balansert og fyllestgjørende analyse av 

foretakets forretningsmessige utvikling og resultat og av dets 

stilling, i overensstemmelse med virksomhetens størrelse og 

kompleksitet. 

I den grad det er nødvendig for å forstå foretakets utvikling, 

resultat eller stilling, skal analysen inneholde både finansielle 

og eventuelt ikke-finansielle resultatnøkkeltall som er relevante 

for vedkommende virksomhet, herunder relevante opplysninger 

om miljø- og personalspørsmål. Analysen i årsberetningen skal 

der det er relevant, inneholde henvisninger og tilleggs-

forklaringer til beløp oppført i årsregnskapet. 

2.  Årsberetningen skal også angi 

a)  foretakets forventede utvikling, 

b)  virksomhet på området forskning og utvikling, 

c)  opplysninger om erverv av egne aksjer i henhold til  

artikkel 24 nr. 2 i direktiv 2012/30/EU, 

d)  eventuelle filialer av foretaket, og 

e)  i forbindelse med foretakets bruk av finansielle instrumenter 

og dersom det er viktig for vurderingen av dets eiendeler, 

forpliktelser, finansielle stilling og resultat, 

i)  foretakets mål og politikk for finansiell risikostyring, 

herunder dets sikringspolitikk for alle vesentlige typer 

planlagte transaksjoner der sikringsbokføring benyttes, 

og 

ii)  foretakets eksponering for prisrisiko, kredittrisiko, 

likviditetsrisiko og kontantstrømrisiko. 

3.  Medlemsstatene kan unnta små foretak fra plikten til å 

utarbeide årsberetning, forutsatt at de krever at opplysningene 

nevnt i artikkel 24 nr. 2 i direktiv 2012/30/EU om et selskaps 

erverv av egne aksjer gis i notene til finansregnskapet. 

4.  Medlemsstatene kan unnta små og mellomstore foretak fra 

kravet i nr. 1 tredje ledd i den grad det gjelder ikke-finansiell 

informasjon. 

Artikkel 20 

Erklæring om foretaksstyring 

1.  Foretak nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) skal ta med en 

erklæring om foretaksstyring i sin årsberetning. Denne 

erklæringen skal tas med i en egen del av årsberetningen og 

skal minst inneholde følgende opplysninger: 

a)  Der det er relevant, en henvisning til 

i)  det regelverket for foretaksstyring som foretaket er 

underlagt,  
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ii)  det regelverket for foretaksstyring som foretaket frivillig 

har besluttet å anvende, 

iii)  alle relevante opplysninger om foretaksstyrings-

metodene som anvendes utover kravene i nasjonal rett. 

Når det vises til et regelverk for foretaksstyring nevnt under 

punkt i) eller ii), skal foretaket også angi hvor de relevante 

tekstene er offentlig tilgjengelige. Når det vises til 

opplysningene nevnt under punkt iii), skal foretaket gjøre 

opplysninger om sine foretaksstyringsmetoder offentlig 

tilgjengelige. 

b)  Når et foretak i samsvar med nasjonal rett avviker fra det 

regelverket for foretaksstyring som er nevnt i bokstav a) 

punkt i) eller ii), en redegjørelse fra foretaket om hvilke 

deler av regelverket for foretaksstyring det avviker fra, og 

om grunnene til dette; dersom foretaket har besluttet ikke å 

vise til noen av bestemmelsene i et regelverk for 

foretaksstyring nevnt i bokstav a) punkt i) eller ii), skal det 

begrunne dette. 

c)  En beskrivelse av hovedtrekkene ved foretakets internkon-

trollordninger og risikostyringssystemer i forbindelse med 

den finansielle rapporteringen. 

d)  De opplysningene som kreves i henhold til artikkel 10 nr. 1 

bokstav c), d), f), h) og i) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/25/EF av 21. april 2004 om over-

takelsestilbud(1), dersom foretaket er omfattet av nevnte 

direktiv. 

e)  En beskrivelse av hvordan generalforsamlingen gjennom-

føres og dens viktigste myndighetsområder samt en 

beskrivelse av aksjeeiernes rettigheter og hvordan de kan 

utøves, med mindre disse opplysningene allerede i sin helhet 

finnes i nasjonal rett. 

f)  Sammensetningen av administrasjons-, ledelses- og 

kontrollorganene og deres komiteer og hvordan de fungerer. 

2.  Medlemsstatene kan tillate at de opplysningene som 

kreves i nr. 1 i denne artikkelen, framlegges i 

a)  en særskilt rapport som offentliggjøres sammen med 

årsberetningen på den måten som er angitt i artikkel 30, eller 

  

(1) EUT L 142 av 30.4.2004, s. 12. 

b)  et dokument som er offentlig tilgjengelig på foretakets 

nettsted, og som det vises til i årsberetningen. 

Den særskilte rapporten eller dokumentet nevnt i henholdsvis 

bokstav a) og b) kan kryssreferere til årsberetningen når 

opplysningene som kreves i nr. 1 bokstav d) i denne artikkelen, 

er gjort tilgjengelige i nevnte årsberetning. 

3.  Revisoren eller revisjonsselskapet skal avgi en uttalelse i 

samsvar med artikkel 34 nr. 1 annet ledd om opplysningene 

nevnt i nr. 1 bokstav c) og d) i denne artikkelen og skal 

kontrollere at opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav a), b), e) og f) 

i denne artikkelen er framlagt. 

4.  Medlemsstatene kan unnta foretak nevnt i nr. 1 som bare 

har utstedt andre verdipapirer enn aksjer som er opptatt til 

notering på et regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 

punkt 14) i direktiv 2004/39/EF, fra anvendelsen av nr. 1 

bokstav a), b), e) og f) i denne artikkelen, med mindre slike 

foretak har utstedt aksjer som det handles med i et multilateralt 

handelssystem som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 15) i 

direktiv 2004/39/EF. 

KAPITTEL 6 

KONSERNREGNSKAPER OG KONSOLIDERTE 

ÅRSBERETNINGER 

Artikkel 21 

Virkeområde for konsernregnskapet og den konsoliderte 

årsberetningen 

I henhold til dette kapittelet skal et morforetak og alle dets 

datterforetak utgjøre foretak som skal inngå i konsolideringen, 

dersom morforetaket er et foretak som samordningstiltakene 

fastsatt ved dette direktivet får anvendelse på i henhold til 

artikkel 1 nr. 1. 

Artikkel 22 

Kravet om utarbeiding av konsernregnskap 

1.  Medlemsstatene skal kreve at ethvert foretak som hører 

inn under nasjonal rett, utarbeider et konsernregnskap og en 

konsolidert årsberetning dersom dette foretaket (et morforetak) 

a)  innehar flertallet av aksjeeiernes eller deltakernes 

stemmeretter i et annet foretak (datterforetak), 

b)  har rett til å oppnevne eller avsette et flertall av 

medlemmene i et annet foretaks (datterforetaks) admini-

strasjons-, ledelses- eller kontrollorgan og samtidig er 

aksjeeier eller deltaker i dette foretaket,  
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c)  har rett til å utøve en bestemmende innflytelse på et foretak 

(datterforetak) der det er aksjeeier eller deltaker, i henhold 

til en avtale med dette foretaket eller i henhold til en 

bestemmelse i foretakets vedtekter, når den lovgivningen 

dette datterforetaket hører inn under, tillater at det er 

underlagt slike avtaler eller vedtektsbestemmelser. 

Medlemsstatene kan unnlate å bestemme at morforetaket 

skal være aksjeeier eller deltaker i datterforetaket. 

Medlemsstater hvis lovgivning ikke inneholder 

bestemmelser om slike avtaler eller vedtektsbestemmelser, 

skal ikke pålegges å anvende denne bestemmelsen, eller 

d)  er aksjeeier eller deltaker i et foretak og 

i)  flertallet av medlemmene i dette foretakets (datter-

foretakets) administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan 

som har fungert i løpet av regnskapsåret og i det 

foregående regnskapsåret og fram til tidspunktet for 

utarbeiding av konsernregnskapet, er blitt oppnevnt bare 

i kraft av å utøve morforetakets stemmeretter, eller 

ii)  foretaket, i henhold til en avtale med andre aksjeeiere 

eller deltakere i dette foretaket (datterforetaket), alene 

kontrollerer flertallet av aksjeeiernes eller deltakernes 

stemmeretter i dette foretaket. Medlemsstatene kan 

fastsette nærmere bestemmelser om avtalens form og 

innhold. 

Medlemsstatene skal minst pålegge de ordningene som er nevnt 

under punkt ii). De kan gjøre anvendelsen av punkt i) avhengig 

av et krav om at stemmerettene må utgjøre minst 20 % av det 

samlede antall stemmeretter. 

Punkt i) skal imidlertid ikke anvendes dersom en tredjepart har 

de rettighetene som er nevnt i bokstav a), b) eller c), overfor 

foretaket. 

2.  I tillegg til tilfellene nevnt i nr. 1 kan medlemsstatene 

pålegge ethvert foretak som hører inn under deres nasjonal rett, 

å utarbeide et konsernregnskap og en konsolidert årsberetning 

når 

a)  dette foretaket (morforetaket) har rett til å utøve eller faktisk 

utøver bestemmende innflytelse eller kontroll over et annet 

foretak (datterforetaket), eller 

b)  dette foretaket (morforetaket) og et annet foretak 

(datterforetaket) står under morforetakets felles ledelse. 

3.  Ved anvendelse av nr. 1 bokstav a), b) og d) skal ethvert 

annet datterforetaks stemmeretter og rett til oppnevnelse og 

avsettelse og rettighetene til den som handler i eget navn, men 

for hovedforetakets eller et annet datterforetaks regning, 

komme i tillegg til morforetakets rettigheter. 

4.  Ved anvendelse av nr. 1 bokstav a), b) og d) skal det fra 

de rettighetene som er nevnt i nr. 3, trekkes de rettighetene som 

a)  er knyttet til aksjer eller andeler som innehas for en annen 

persons regning enn morforetaket eller et datterforetak av 

morforetaket, eller 

b)  er knyttet til aksjer eller andeler 

i) som innehas som sikkerhet, forutsatt at disse rettighetene 

utøves i samsvar med de instruksene som er mottatt, eller 

ii)  som innehas i forbindelse med utlån som et ledd i vanlig 

forretningsvirksomhet, forutsatt at stemmeretten utøves i 

sikkerhetstillerens interesse. 

5.  Ved anvendelse av nr. 1 bokstav a) og d) skal det fra det 

samlede antall stemmeretter som disponeres av datterforetakets 

aksjeeiere eller deltakere, trekkes de stemmerettene som er 

knyttet til aksjer eller andeler som innehas av dette foretaket 

selv, av dets datterforetak eller av en som handler i eget navn, 

men for disse foretakenes regning. 

6.  Med forbehold for artikkel 23 nr. 9 skal et morforetak og 

alle dets datterforetak inngå i konsolideringen, uansett hvor 

datterforetakene har sitt forretningskontor. 

7.  Med forbehold for denne artikkelen og artikkel 21 og 23 

kan medlemsstatene kreve at ethvert foretak som hører inn 

under nasjonal rett, utarbeider et konsernregnskap og en 

konsolidert årsberetning dersom 

a)  dette foretaket og ett eller flere andre foretak som ikke har 

en tilknytning som beskrevet i nr. 1 og 2, er underlagt en 

felles ledelse i henhold til 

i)  en avtale med dette foretaket eller 

ii)  vedtektene for disse andre foretakene, eller  



Nr. 17/1254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

b)  administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganene til dette 

foretaket og ett eller flere andre foretak som ikke har en 

tilknytning som beskrevet i nr. 1 eller 2, for flertallets 

vedkommende består av de samme personene som har 

fungert i løpet av regnskapsåret og fram til konsern-

regnskapet utarbeides. 

8.  Når medlemsstatene benytter seg av muligheten nevnt i 

nr. 7, skal foretakene beskrevet i dette nr. og alle deres 

datterforetak inngå i konsolideringen dersom ett eller flere av 

disse foretakene er stiftet som en av foretakstypene oppført i 

vedlegg I eller vedlegg II. 

9.  Nr. 6 i denne artikkelen, artikkel 23 nr. 1, 2, 9 og 10 og 

artikkel 24–29 skal få anvendelse på konsernregnskapet og den 

konsoliderte årsberetningen nevnt i nr. 7 i denne artikkelen, 

men med følgende endringer: 

a)  Henvisningene til morforetaket skal anses som henvisninger 

til alle foretak nevnt i nr. 1 i denne artikkelen. 

b)  Med forbehold for artikkel 24 nr. 3 skal postene 

«Egenkapital», «Overkurs», «Fond for verdsettings-

differanser», «Fond», «Overføringer fra tidligere år» og 

«Resultat for regnskapsåret» i konsernregnskapet omfatte de 

samlede beløpene som kan henføres til hvert av foretakene 

angitt i nr. 7 i denne artikkelen. 

Artikkel 23 

Unntak fra konsolidering 

1.  Små konsern skal unntas fra plikten til å utarbeide et 

konsernregnskap og en konsolidert årsberetning, med mindre et 

av de tilknyttede foretakene er et foretak av allmenn interesse. 

2.  Medlemsstatene kan unnta mellomstore konsern fra 

plikten til å utarbeide et konsernregnskap og en konsolidert 

årsberetning, med mindre et av de tilknyttede foretakene er et 

foretak av allmenn interesse. 

3.  Uten hensyn til nr. 1 og 2 i denne artikkelen skal 

medlemsstatene i følgende tilfeller unnta fra plikten til å 

utarbeide et konsernregnskap og en konsolidert årsberetning 

ethvert morforetak (foretaket med unntak) som hører inn under 

nasjonal rett og også er et datterforetak, herunder et foretak av 

allmenn interesse, med mindre dette foretaket av allmenn 

interesse omfattes av artikkel 2 nr. 1 bokstav a), dersom dets 

eget morforetak hører inn under en medlemsstats lovgivning og 

a)  morforetaket til foretaket med unntak eier alle aksjene eller 

andelene i foretaket med unntak. Aksjer og andeler i 

foretaket med unntak som eies av medlemmer av dets 

administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer i henhold til 

lovfestet eller vedtektsfestet plikt, skal ikke medregnes, eller 

b)  morforetaket til foretaket med unntak eier 90 % eller mer av 

aksjene eller andelene i foretaket med unntak, og de andre 

aksjeeierne eller deltakerne i foretaket med unntak har 

godkjent unntaket. 

4.  Unntakene nevnt i nr. 3 skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  Foretaket med unntak og, med forbehold for artikkel 9, alle 

dets datterforetak skal inngå i konsernregnskapet til en større 

foretaksgruppe dersom morforetaket hører inn under en 

medlemsstats lovgivning. 

b)  Konsernregnskapet nevnt i bokstav a) og den konsoliderte 

årsberetningen til den større foretaksgruppen utarbeides av 

morforetaket til denne foretaksgruppen i henhold til 

lovgivningen i medlemsstaten som morforetaket hører inn 

under, i samsvar med dette direktivet eller internasjonale 

regnskapsstandarder vedtatt i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1606/2002. 

c)  I forbindelse med foretaket med unntak offentliggjøres 

følgende dokumenter på den måten som er bestemt i 

lovgivningen i medlemsstaten som dette foretaket hører inn 

under, i samsvar med artikkel 30: 

i)  Konsernregnskapet nevnt i bokstav a) og den 

konsoliderte årsberetningen nevnt i bokstav b). 

ii)  Revisjonsberetningen. 

iii)  Der det er relevant, tillegget nevnt i nr. 6. 

Medlemsstaten kan kreve at dokumentene nevnt under punkt 

i), ii) og iii) offentliggjøres på medlemsstatens offisielle 

språk, og at oversettelsen av dokumentene blir bekreftet. 

d)  Notene til årsregnskapet til foretaket med unntak inneholder 

følgende opplysninger: 

i)  Navn på og forretningskontor for det morforetaket som 

utarbeider konsernregnskapet nevnt i bokstav a).  
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ii)  Unntaket fra plikten til å utarbeide et konsernregnskap 

og en konsolidert årsberetning. 

5.  I tilfeller som ikke omfattes av nr. 3, kan medlemsstatene, 

med forbehold for nr. 1, 2 og 3 i denne artikkelen, unnta fra 

plikten til å utarbeide et konsernregnskap og en konsolidert 

årsberetning ethvert morforetak (foretaket med unntak) som 

hører inn under nasjonal rett og også er et datterforetak, 

herunder et foretak av allmenn interesse, med mindre dette 

foretaket av allmenn interesse omfattes av artikkel 2 nr. 1 

bokstav a), dersom dets morforetak hører inn under en 

medlemsstats lovgivning, forutsatt at vilkårene i nr. 4 er 

oppfylt, og videre forutsatt at 

a)  aksjeeierne eller deltakerne i foretaket med unntak som eier 

aksjer eller andeler som utgjør en minsteprosent av 

foretakets tegnede kapital, senest seks måneder før 

regnskapsårets utgang ikke har krevd at det skal utarbeides 

et konsernregnskap, 

b)  minsteprosenten nevnt i bokstav a) ikke overstiger følgende 

grenser: 

i)  for allmennaksjeselskaper og kommandittaksjeselskaper, 

10 % av den tegnede kapitalen, og 

ii)  for andre foretakstyper, 20 % av den tegnede kapitalen, 

c)  medlemsstaten ikke gjør unntaket betinget av 

i)  at morforetaket som utarbeidet konsernregnskapet nevnt 

i nr. 4 bokstav a), er underlagt den nasjonale retten i 

medlemsstaten som innvilger unntaket, eller 

ii)  krav knyttet til utarbeidingen og revisjonen av dette 

finansregnskapet. 

6.  Medlemsstatene kan gjøre unntakene angitt i nr. 3 og 5 

betinget av at det gis tilleggsopplysninger i samsvar med dette 

direktivet i konsernregnskapet nevnt i nr. 4 bokstav a) eller i et 

vedlegg, dersom slike opplysninger kreves for de foretakene 

som hører inn under vedkommende medlemsstats nasjonale rett 

og under tilsvarende omstendigheter har plikt til å utarbeide 

konsernregnskaper. 

7.  Artikkel 3–6 skal ikke berøre medlemsstatenes lovgivning 

om utarbeiding av konsernregnskaper eller konsoliderte 

årsberetninger dersom disse dokumentene 

a)  er nødvendige som informasjon for ansatte eller deres 

representanter, eller 

b)  utarbeides etter anmodning fra en forvaltnings- eller 

rettsmyndighet for dennes eget bruk. 

8.  Med forbehold for nr. 1, 2, 3 og 5 i denne artikkelen kan 

medlemsstater som gir unntak i henhold til nr. 3 og 5, også 

unnta fra plikten til å utarbeide et konsernregnskap og en kon-

solidert årsberetning ethvert morforetak (foretaket med unntak) 

som hører inn under nasjonal rett og også er et datterforetak, 

herunder et foretak av allmenn interesse, med mindre dette 

foretaket av allmenn interesse omfattes av artikkel 2 nr. 1 

bokstav a), dersom dets morforetak ikke hører inn under en 

medlemsstats lovgivning, når følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Foretaket med unntak og, med forbehold for artikkel 9, alle 

dets datterforetak skal inngå i konsernregnskapet til en større 

foretaksgruppe. 

b)  Konsernregnskapet nevnt i bokstav a) og, der det er relevant, 

den konsoliderte årsberetningen utarbeides 

i)  i samsvar med dette direktivet, 

ii)  i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder 

vedtatt i samsvar med forordning (EF) nr. 1606/2002, 

iii)  på tilsvarende måte som konsernregnskaper og 

konsoliderte årsberetninger som er utarbeidet i samsvar 

med dette direktivet, eller 

iv)  på en måte som er likeverdig med internasjonale 

regnskapsstandarder som fastsatt i samsvar med 

kommisjonsforordning (EF) nr.1569/2007 av  

21. desember 2007 om innføring av en ordning for 

fastsettelse av likeverdighet for regnskapsstandarder 

som anvendes av verdipapirutstedere fra tredjeland i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/71/EF og 2004/109/EF(1). 

c)  Konsernregnskapet nevnt i bokstav a) er revidert av en eller 

flere revisorer eller revisjonsselskaper som har tillatelse til å 

revidere finansregnskaper i henhold til den nasjonale retten 

som det foretak som har utarbeidet regnskapet, hører inn 

under.  

  

(1) EUT L 340 av 22.12.2007, s. 66. 
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Nr. 4 bokstav c) og d) og nr. 5, 6 og 7 skal få anvendelse. 

9.  Det er ikke nødvendig at et foretak, herunder et foretak av 

allmenn interesse, inngår i konsernregnskapet dersom minst ett 

av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  I de ytterst sjeldne tilfellene der opplysningene som er 

nødvendige for å utarbeide konsernregnskaper i samsvar 

med dette direktivet, ikke kan innhentes uten uforholds-

messig store kostnader og innen en rimelig frist. 

b)  Dette foretakets aksjer eller andeler eies utelukkende med 

sikte på senere avhendelse. 

c)  Alvorlige og langvarige begrensninger er i vesentlig grad til 

hinder for 

i)  morforetakets utøvelse av sine rettigheter over dette 

foretakets eiendeler eller ledelse, eller 

ii)  utøvelsen av dette foretakets felles ledelse, når det har en 

slik tilknytning som nevnt i artikkel 22 nr. 7. 

10.  Med forbehold for artikkel 6 nr. 1 bokstav b), artikkel 21 

og nr. 1 og 2 i denne artikkelen skal ethvert morforetak, 

herunder et foretak av allmenn interesse, unntas fra plikten 

fastsatt i artikkel 22 når 

a)  det bare har datterforetak som både individuelt og samlet 

sett er uvesentlige, eller 

b)  alle datterforetakene kan unntas fra konsolideringsplikten i 

henhold til nr. 9 i denne artikkelen. 

Artikkel 24 

Utarbeidelse av konsernregnskaper 

1.  Kapittel 2 og 3 får anvendelse på konsernregnskaper, idet 

det tas hensyn til de nødvendige justeringene som følger av de 

særlige forholdene som skiller konsernregnskaper fra 

årsregnskaper. 

2.  Eiendeler og forpliktelser til foretak som inngår i 

konsolideringen, skal i sin helhet tas med i den konsoliderte 

balansen. 

3.  Den bokførte verdien av aksjene eller andelene i kapitalen 

til foretakene som inngår i konsolideringen, skal motregnes mot 

den prosentandelen denne verdien representerer i vedkom-

mende foretaks egenkapital, i samsvar med følgende: 

a)  Med unntak for aksjer eller andeler i morforetakets kapital 

som enten eies av morforetaket selv eller av et annet foretak 

som inngår i konsolideringen, som skal behandles som egne 

aksjer eller andeler i samsvar med kapittel 3, skal denne 

motregningen foretas på grunnlag av bokført verdi på det 

tidspunktet foretaket for første gang inngikk i konsolide-

ringen. De differanser som framkommer ved motregningen, 

skal så langt det er mulig fordeles direkte på de postene i 

den konsoliderte balansen som har en høyere eller lavere 

verdi enn den bokførte verdien. 

b)  Medlemsstatene kan tillate eller kreve at motregningen 

foretas på grunnlag av verdien av påviselige eiendeler og 

forpliktelser på det tidspunktet aksjene eller andelene ble 

ervervet, eller, når disse er ervervet på forskjellige 

tidspunkter, på det tidspunktet da foretaket ble et 

datterforetak. 

c)  Eventuelle differanser som gjenstår etter anvendelsen av 

bokstav a) eller fremkommer ved anvendelse av bokstav b), 

skal føres i den konsoliderte balansen. 

d)  De metodene som anvendes for å beregne verdien av 

goodwill og eventuelle vesentlige endringer i verdi i forhold 

til foregående regnskapsår, skal forklares i notene til 

finansregnskapet. 

e)  Dersom en medlemsstat tillater motregning mellom positiv 

og negativ goodwill, skal det gis en analyse av goodwill i 

notene til finansregnskapet. 

f)  Negativ goodwill kan overføres til det konsoliderte 

resultatregnskapet når slik behandling er i samsvar med 

prinsippene fastsatt i kapittel 2. 

4.  Når aksjer eller andeler i datterforetak som inngår i 

konsolideringen, eies av andre enn disse foretakene, skal 

beløpet som kan henføres til disse aksjene eller andelene, føres 

særskilt i den konsoliderte balansen som ikke-kontrollerende 

eierinteresser. 

5.  Inntektene og utgiftene til de foretakene som inngår i 

konsolideringen, skal i sin helhet tas med i det konsoliderte 

resultatregnskapet. 

6.  Det resultatet som kan henføres til aksjene eller andelene 

nevnt i nr. 4, skal føres særskilt i det konsoliderte resultat-

regnskapet som resultatet som kan henføres til ikke-

kontrollerende eierinteresser.  
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7.  Konsoliderte finansregnskaper skal vise eiendeler, 

forpliktelser, den finansielle stillingen og resultatet for de 

foretakene som inngår i konsolideringen, som om disse 

foretakene var et enkelt foretak. Særlig skal følgende elimineres 

fra konsernregnskapet: 

a)  Gjeld og fordringer mellom foretakene. 

b)  Inntekter og utgifter i forbindelse med transaksjoner mellom 

foretakene. 

c)  Overskudd og tap etter transaksjoner mellom foretakene, når 

de er medregnet i eiendelenes bokførte verdi. 

8.  Konsernregnskap skal settes opp på samme dag som 

morforetakets årsregnskap. 

Medlemsstatene kan likevel tillate eller kreve at konsern-

regnskapet utarbeides på en annen dag, for å ta hensyn til 

balansedagen for de fleste eller de mest betydningsfulle 

foretakene som inngår i konsolideringen, forutsatt at 

a)  dette angis i notene til konsernregnskapet og behørig 

begrunnes, 

b)  det tas hensyn til eller gis opplysning om viktige hendelser 

som berører eiendeler og forpliktelser, den finansielle 

stillingen og resultatet til et foretak som inngår i 

konsolideringen, og som har funnet sted mellom foretakets 

balansedag og den dagen konsernregnskapet ble avsluttet, og 

c)  dersom balansedagen til et foretak er mer enn tre måneder 

før eller etter dagen for avslutningen av konsernregnskapet, 

inngår dette foretaket i konsolideringen på grunnlag av et 

delårsregnskap som er utarbeidet på den dagen 

konsernregnskapet ble avsluttet. 

9.  Dersom sammensetningen av foretakene som inngår i 

konsolideringen, har endret seg vesentlig i løpet av 

regnskapsåret, skal konsernregnskapet inneholde opplysninger 

som gjør det mulig å foreta en meningsfylt sammenligning av 

de på hverandre følgende konsernregnskaper. Denne plikten 

kan oppfylles ved at det utarbeides en justert sammenlignbar 

balanse og et justert sammenlignbart resultatregnskap. 

10.  Eiendeler og forpliktelser som inngår i konsernregnskapet, 

skal måles på et ensartet grunnlag og i samsvar med kapittel 2. 

11.  Et foretak som utarbeider et konsernregnskap, skal 

anvende de samme målegrunnlagene som dem som anvendes i 

foretakets årsregnskap. Medlemsstatene kan imidlertid tillate 

eller kreve at det i konsernregnskaper benyttes andre 

målegrunnlag i samsvar med kapittel 2. Anvendelse av dette 

unntaket skal angis i notene til konsernregnskapet og behørig 

begrunnes. 

12.  Når eiendeler og forpliktelser som inngår i konsern-

regnskapet, er målt av foretak som inngår i konsolideringen, 

ved bruk av grunnlag som avviker fra dem som brukes ved 

konsolideringen, skal slike eiendeler og forpliktelser måles på 

nytt i samsvar med grunnlaget som anvendes ved konsoli-

deringen. Det kan i særskilte tilfeller være tillatt å fravike dette 

kravet. Slike fravik skal angis i notene til konsernregnskapet og 

behørig begrunnes. 

13.  Beløp ved utsatt skatt skal innregnes ved konsolidering 

dersom det er sannsynlig at et av foretakene som inngår i 

konsolideringen, får en slik utgift i overskuelig fremtid. 

14.  Dersom eiendeler som inngår i konsernregnskapet, er 

gjort til gjenstand for verdijustering utelukkende av skatte-

messige grunner, skal de ikke medregnes i konsernregnskapet 

før disse justeringene er eliminert. 

Artikkel 25 

Virksomhetssammenslutninger innenfor et konsern 

1.  Medlemsstatene kan tillate eller kreve at den bokførte 

verdien av aksjene eller andelene i kapitalen til et foretak som 

inngår i konsolideringen, bare skal motregnes mot den 

tilsvarende prosentandelen i kapitalen, forutsatt at foretakene i 

virksomhetssammenslutningen i siste hånd kontrolleres av den 

samme parten både før og etter virksomhetssammenslutningen, 

og at denne kontrollen ikke er av forbigående karakter. 

2.  Enhver differanse som framkommer ved anvendelse av 

bestemmelsene i nr. 1, skal henholdsvis legges til eller trekkes 

fra de konsoliderte reservene. 

3.  Anvendelse av metoden beskrevet i nr. 1, endringene i 

reservene dette medfører, og navn på og forretningskontor for 

de foretakene det gjelder, skal angis i notene til konsern-

regnskapet. 

Artikkel 26 

Forholdsmessig konsolidering 

1.  Når et foretak som inngår i konsolideringen, leder et annet 

foretak sammen med ett eller flere foretak som ikke inngår i 

konsolideringen, kan medlemsstatene tillate eller kreve at dette 

andre foretaket tas forholdsmessig med i konsernregnskapet sett 

i forhold til de rettighetene foretaket som inngår i konsoli-

deringen, har i dets kapital.  
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2.  Artikkel 23 nr. 9 og 10 og artikkel 24 får tilsvarende 

anvendelse på den forholdsmessige konsolideringen som er 

nevnt i nr. 1 i denne artikkelen. 

Artikkel 27 

Anvendelse av egenkapitalmetoden for assosierte foretak 

1.  Dersom et foretak som inngår i konsolideringen, har et 

assosiert foretak, skal dette assosierte foretaket føres i den 

konsoliderte balansen som egen post med en tilsvarende 

betegnelse. 

2.  Når denne artikkelen anvendes første gang på et assosiert 

foretak, skal dette assosierte foretaket føres i den konsoliderte 

balansen enten med 

a)  sin bokførte verdi beregnet i samsvar med reglene for 

måling i kapittel 2 og 3. Differansen mellom denne verdien 

og det beløpet som tilsvarer den andelen av egenkapitalen 

som deltakerinteressen i det assosiert foretaket representerer, 

skal angis særskilt i den konsoliderte balansen eller i notene 

til konsernregnskapet. Differansen skal beregnes på den 

dagen da metoden ble anvendt for første gang, eller med 

b)  det beløpet som tilsvarer den andelen av det assosierte 

foretakets egenkapital som deltakerinteressen i det assosiert 

foretaket representerer. Differansen mellom dette beløpet og 

den bokførte verdien beregnet i samsvar med reglene for 

måling i kapittel 2 og 3 skal angis særskilt i den konsoliderte 

balansen eller i notene til konsernregnskapet. Differansen 

skal beregnes på den dagen da metoden ble anvendt for 

første gang. 

Medlemsstatene kan fastsette at enten bokstav a) eller b) skal 

anvendes. I slike tilfeller skal det angis i den konsoliderte 

balansen eller i notene til konsernregnskapet hvilken av disse 

som er anvendt. 

Ved anvendelse av bokstav a) eller b) kan medlemsstatene 

dessuten tillate eller kreve at differansen beregnes på den dagen 

aksjene eller andelene ble ervervet, eller dersom de er ervervet 

på forskjellige tidspunkter, på den dagen foretaket ble et 

assosiert foretak. 

3.  Når et assosiert foretaks eiendeler eller forpliktelser 

verdifastsettes etter andre metoder enn dem som ble anvendt 

ved konsolideringen i samsvar med artikkel 24 nr. 11, kan det 

ved beregning av differansen nevnt i nr. 2 bokstav a) eller b) 

foretas en ny verdifastsettelse etter de metodene som ble 

anvendt ved konsolideringen. Dersom slik ny verdifastsettelse 

ikke er foretatt, skal dette angis i notene til konsernregnskapet. 

Medlemsstatene kan kreve at slik ny verdifastsettelse foretas. 

4.  Den bokførte verdien nevnt i nr. 2 bokstav a) eller beløpet 

som tilsvarer andelen av det assosierte foretakets egenkapital 

nevnt i nr. 2 bokstav b), skal økes eller reduseres med et beløp 

tilsvarende den endringen som har funnet sted i løpet av 

regnskapsåret, i den delen av det assosierte foretakets 

egenkapital som deltakerinteressen representerer; verdien skal 

reduseres med deltakerinteressens andel i utbyttet. 

5.  I den utstrekning en positiv differanse nevnt i nr. 2 

bokstav a) og b) ikke kan knyttes til noen kategori av eiendeler 

eller forpliktelser, skal differansen behandles i samsvar med 

reglene som får anvendelse på posten «goodwill», som fastsatt i 

artikkel 12 nr. 6 bokstav d), artikkel 12 nr. 11 første ledd, 

artikkel 24 nr. 3 bokstav c) og vedlegg III og vedlegg IV. 

6.  Den andelen i det assosierte foretakets resultat som kan 

henføres til deltakerinteressen i slike assosierte foretak, skal 

føres i det konsoliderte resultatregnskapet som egen post med 

en tilsvarende betegnelse. 

7.  Elimineringene nevnt i artikkel 24 nr. 7 skal gjøres i den 

utstrekning de aktuelle opplysningene er kjente eller 

tilgjengelige. 

8.  Når et assosiert foretak utarbeider konsernregnskaper, får 

bestemmelsene i nr. 1–7 anvendelse på egenkapitalen som er 

ført i slike konsernregnskaper. 

9.  Det er ikke nødvendig å anvende denne artikkelen når 

deltakerinteressen i det assosierte foretakets kapital er av 

uvesentlig betydning. 

Artikkel 28 

Noter til konsernregnskapet 

1.  Notene til konsernregnskapet skal inneholde opplys-

ningene som kreves i henhold til artikkel 16, 17 og 18, i tillegg 

til eventuelle opplysninger som kreves i henhold til andre 

bestemmelser i dette direktivet, og framlegges på en måte som 

letter vurderingen av den finansielle stillingen til de foretakene 

som inngår i konsolideringen som helhet, idet det tas hensyn til 

de nødvendige justeringene som følger av de særlige forholdene 

som skiller konsernregnskaper fra årsregnskaper for foretak, 

herunder de følgende: 

a)  Ved opplysning om transaksjoner mellom nærstående parter 

skal transaksjoner mellom nærstående parter som inngår i 

konsolideringen, som elimineres ved konsolidering, ikke tas 

med.  
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b)  Ved opplysning om det gjennomsnittlige antall ansatte i 

løpet av regnskapsåret skal det gjennomsnittlige antall 

ansatte angis særskilt for foretak som er forholdsmessig 

konsolidert. 

c)  Ved opplysning om lønn og godtgjøringer og forskudd og 

kreditter som er gitt til medlemmer av administrasjons-, 

ledelses- eller kontrollorganer, skal det bare opplyses om 

beløp som er gitt av morforetaket og dets datterforetak til 

medlemmer av morforetakets administrasjons-, ledelses- 

eller kontrollorganer. 

2.  Notene til konsernregnskapet skal, i tillegg til de 

opplysninger som kreves i nr. 1, inneholde følgende 

opplysninger: 

a)  I forbindelse med foretak som inngår i konsolideringen: 

i)  Navn på og forretningskontor for disse foretakene. 

ii)  Den kapitalandelen i disse foretakene, bortsett fra 

morforetaket, som innehas av foretakene som inngår i 

konsolideringen, eller av en person som handler i eget 

navn, men for disse foretakenes regning. 

iii)  Opplysning om hvilke av vilkårene nevnt i artikkel 22 

nr. 1, 2 og 7 som etter anvendelse av artikkel 22 nr. 3, 4 

og 5 har ligget til grunn for konsolideringen. Denne 

opplysningen kan imidlertid utelates når konsoli-

deringen er foretatt på grunnlag av artikkel 22 nr. 1 

bokstav a), og når andelen av kapitalen og andelen av 

stemmerettene er den samme. 

De samme opplysningene skal gis om foretak som holdes 

utenfor konsolideringen fordi de er uvesentlige i henhold til 

artikkel 6 nr. 1 bokstav j) og artikkel 23 nr. 10, og det skal 

begrunnes hvorfor foretakene nevnt i artikkel 23 nr. 9 holdes 

utenfor. 

b)  Navn på og forretningskontor for assosierte foretak som 

inngår i konsolideringen som beskrevet i artikkel 27 nr. 1, 

samt opplysninger om den kapitalandelen i disse foretakene 

som eies av foretakene som inngår i konsolideringen, eller 

av en person som handler i eget navn, men for disse 

foretakenes regning. 

c)  Navn på og forretningskontor for foretak som er 

forholdsmessig konsolidert i henhold til artikkel 26, de 

forholdene som ligger til grunn for den felles ledelsen av 

disse foretakene, og den kapitalandelen som innehas av 

foretakene som inngår i konsolideringen, eller av en person 

som handler i eget navn, men for disse foretakenes regning. 

d)  I forbindelse med hvert foretak, bortsett fra dem som er 

nevnt i bokstav a), b) og c), der foretakene som inngår i 

konsolideringen, innehar en deltakerinteresse, enten selv 

eller ved en person som handler i eget navn, men for disse 

foretakenes regning: 

i)  Navn på og forretningskontor for disse foretakene. 

ii)  Hvor stor del av kapitalen de eier. 

iii)  Størrelsen på egenkapitalen samt det berørte foretakets 

resultat for det seneste regnskapsåret som regnskapet er 

vedtatt for. 

Opplysningene om egenkapitalen og om resultatet kan også 

utelates når det berørte foretaket ikke offentliggjør balansen. 

3.  Medlemsstatene kan tillate at opplysningene som kreves i 

nr. 2 bokstav a)–d), gis i form av en erklæring innsendt i 

samsvar med artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2009/101/EF. 

Innsending av en slik erklæring skal angis i notene til 

konsernregnskapet. Medlemsstatene kan også tillate at 

opplysninger utelates når offentliggjøring av slike opplysninger 

kan være til alvorlig skade for noen av foretakene de gjelder. 

Medlemsstatene kan gjøre denne utelatelsen avhengig av at en 

forvaltnings- eller rettsmyndighet på forhånd har gitt sin 

tillatelse til dette. Det skal angis i notene til konsernregnskapet 

dersom disse opplysningene er utelatt. 

Artikkel 29 

Konsolidert årsberetning 

1.  Den konsoliderte årsberetningen skal som et minimum 

inneholde opplysningene som kreves i henhold til artikkel 19 

og 20, i tillegg til eventuelle opplysninger som kreves i henhold 

til andre bestemmelser i dette direktivet, idet det tas hensyn til 

de nødvendige justeringene som følger av de særlige forholdene 

som skiller konsoliderte årsberetninger fra årsberetninger for 

foretak, og skal framlegges på en måte som letter vurderingen 

av den finansielle stillingen til de foretakene som inngår i 

konsolideringen som helhet. 

2.  Følgende justeringer skal gjøres med hensyn til 

opplysningene som kreves i artikkel 19 og 20: 

a)  Ved rapportering av opplysninger om egne aksjer eller 

andeler som er ervervet, skal den konsoliderte årsberet-

ningen angi antall og pålydende verdi eller, i mangel av 

pålydende verdi, bokført pariverdi av alle aksjer eller 
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andeler i morforetaket som innehas av morforetaket selv, av 

datterforetak av dette morforetaket eller av en person som 

handler i eget navn, men for disse foretakenes regning. 

Medlemsstatene kan tillate eller kreve at disse opplys-

ningene legges fram i notene til konsernregnskapet. 

b)  Ved rapportering om internkontrollordninger og risiko-

styringssystemer skal erklæringen om foretaksstyring vise til 

hovedtrekkene ved internkontrollordningene og risikosty-

ringssystemene for foretakene som inngår i konsolideringen 

som helhet. 

3.  Når det kreves en konsolidert årsberetning i tillegg til en 

årsberetning for foretaket, kan de to beretningene framlegges 

som en samlet beretning. 

KAPITTEL 7 

OFFENTLIGGJØRING 

Artikkel 30 

Generelt krav om offentliggjøring 

1.  Medlemsstatene skal sikre at foretakene offentliggjør, 

innen et rimelig tidsrom som ikke skal overstige 12 måneder 

etter balansedagen, det behørig godkjente årsregnskapet og 

årsberetningen sammen med uttalelsen avgitt av revisoren eller 

revisjonsselskapet nevnt i artikkel 34, som fastsatt i den enkelte 

medlemsstats lovgivning i samsvar med kapittel 2 i direktiv 

2009/101/EF. 

Medlemsstatene kan imidlertid unnta foretak fra plikten til å 

offentliggjøre årsberetningen dersom en kopi av hele eller deler 

av årsberetningen enkelt kan fås utlevert på forespørsel til en 

pris som ikke overstiger de tilknyttede administrative 

kostnadene. 

2.  Medlemsstatene kan i følgende tilfeller unnta et foretak 

nevnt i vedlegg II som samordningstiltakene fastsatt i dette 

direktivet får anvendelse på i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav 

b), fra å offentliggjøre sitt finansregnskap i samsvar med 

artikkel 3 i direktiv 2009/101/EF, forutsatt at finansregnskapet 

er tilgjengelig for offentligheten på foretakets hovedkontor: 

a)  Alle deltakere med ubegrenset ansvar i det berørte foretaket 

er foretak oppført i vedlegg I som hører inn under 

lovgivningen til andre medlemsstater enn den medlems-

staten hvis lovgivning det berørte foretaket hører inn under, 

og ingen av disse foretakene offentliggjør det berørte 

foretakets finansregnskap sammen med sitt eget 

finansregnskap. 

b)  Alle deltakere med ubegrenset ansvar i det berørte foretaket 

er foretak som ikke hører inn under en medlemsstats 

lovgivning, men har en juridisk form som kan sammenlignes 

med de som er nevnt i direktiv 2009/101/EF. 

Kopier av finansregnskapet skal være tilgjengelig på 

forespørsel. Prisen for en slik kopi må ikke overstige de 

tilknyttede administrative kostnadene. 

3.  Nr. 1 skal få anvendelse på konsernregnskaper og 

konsoliderte årsberetninger. 

Når foretaket som utarbeider konsernregnskapet, er stiftet som 

en av foretakstypene oppført i vedlegg II og ikke er pålagt ved 

nasjonal rett i medlemsstaten å offentliggjøre dokumentene 

nevnt i nr. 1 på samme måte som fastsatt i artikkel 3 i direktiv 

2009/101/EF, skal det som et minimum gjøre disse 

dokumentene tilgjengelige for offentligheten på sitt 

hovedkontor, og det skal på forespørsel utlevere en kopi til en 

pris som ikke overstiger de tilknyttede administrative 

kostnadene. 

Artikkel 31 

Forenklinger for små og mellomstore foretak 

1.  Medlemsstatene kan unnta små foretak fra plikten til å 

offentliggjøre resultatregnskaper og årsberetninger. 

2.  Medlemsstatene kan tillate at mellomstore foretak 

offentliggjør 

a)  sammendrag av balansen som viser bare de postene i 

vedlegg III og IV som innledes med bokstaver og romertall, 

med særskilt angivelse enten i balansen eller i notene til 

finansregnskapet av 

i)  C I post 3, C II post 1, 2, 3 og 4, C III post 1, 2, 3 og 4, 

D II post 2, 3 og 6 og D III post 1 og 2 under 

«Eiendeler» og C post 1, 2, 6, 7 og 9 under «Egenkapital 

og forpliktelser» i vedlegg III, 

ii)  C I post 3, C II post 1, 2, 3 og 4, C III post 1, 2, 3 og 4, 

D II post 2, 3 og 6, D III post 1 og 2, F post 1, 2, 6, 7 og 

9 og I post 1, 2, 6, 7 og 9 i vedlegg IV, 

iii)  opplysningene som kreves i henhold til parentesen under 

D II under «Eiendeler» og under C under «Egenkapital 

og forpliktelser» i vedlegg III, samlet for alle berørte 

poster og særskilt for D II post 2 og 3 under «Eiendeler» 

og C post 1, 2, 6, 7 og 9 under «Egenkapital og 

forpliktelser», 

iv)  opplysningene som kreves i henhold til parentesen under 

D II i vedlegg IV, samlet for alle berørte poster og 

særskilt for D II post 2 og 3,  
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b)  sammendrag av notene til finansregnskapet, uten de opplys-

ningene som kreves i artikkel 17 nr. 1 bokstav f) og j). 

Bestemmelsene i dette nummeret skal ikke berøre artikkel 30 

nr. 1, i den utstrekning den artikkelen gjelder resultat-

regnskapet, årsberetningen og uttalelsen fra revisoren eller 

revisjonsselskapet. 

Artikkel 32 

Andre krav om offentliggjøring 

1.  Når årsregnskapet og årsberetningen offentliggjøres i sin 

helhet, skal de gjengis i den formen og med den teksten som 

ligger til grunn for uttalelsen utarbeidet av revisoren eller 

revisjonsselskapet. De skal være ledsaget av den fullstendige 

revisjonsberetningen. 

2.  Når årsregnskapet ikke offentliggjøres i sin helhet, skal 

sammendraget av finansregnskapet, som ikke skal være 

ledsaget av revisjonsberetningen, 

a)  angi at den offentliggjorte versjonen er et sammendrag, 

b)  vise til det registeret som finansregnskapet er innsendt til i 

samsvar med artikkel 3 i direktiv 2009/101/EF; dersom 

finansregnskapet ikke ennå er inngitt, skal sammendraget 

opplyse om dette, 

c)  opplyse om revisoruttalelsen ble avgitt med eller uten 

forbehold eller om den ble nektet avgitt, eller om revisoren 

eller revisjonsselskapet ikke var i stand til å avgi en slik 

uttalelse, 

d)  opplyse om revisjonsberetningen inneholdt en henvisning til 

forhold som revisoren eller revisjonsselskapet særlig har 

påpekt uten å ta forbehold i revisoruttalelsen. 

Artikkel 33 

Ansvar og forpliktelse med hensyn til utarbeiding og 

offentliggjøring av finansregnskapet og årsberetningen 

1.  Medlemsstatene skal sørge for at medlemmene av 

administrasjons-, ledelses- og kontrollorganene til et foretak, 

som handler innenfor rammen av den myndighet de er tillagt 

ved nasjonal rett, har kollektivt ansvar for å sikre at 

a)  årsregnskapet, årsberetningen og, når den framlegges for 

seg, erklæringen om foretaksstyring og 

b)  konsernregnskapet, den konsoliderte årsberetningen og, når 

den framlegges for seg, den konsoliderte erklæringen om 

foretaksstyring 

utarbeides og offentliggjøres i samsvar med kravene i dette 

direktivet og eventuelt i samsvar med de internasjonale 

regnskapsstandardene vedtatt i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1606/2002. 

2.  Medlemsstatene skal sørge for at deres lover og forskrifter 

om ansvar, i det minste overfor foretaket, får anvendelse på 

medlemmene av administrasjons-, ledelses- og kontroll-

organene ved manglende overholdelse av forpliktelsene nevnt i 

nr. 1. 

KAPITTEL 8 

REVISJON 

Artikkel 34 

Generelt krav 

1.  Medlemsstatene skal sikre at finansregnskapet til foretak 

av allmenn interesse, mellomstore foretak og store foretak blir 

revidert av en eller flere revisorer eller revisjonsselskaper som 

er godkjent av medlemsstatene til å foreta lovfestet revisjon i 

henhold til direktiv 2006/43/EF. 

Revisorene eller revisjonsselskapene som foretar revisjonen, 

skal også 

a)  avgi en uttalelse om 

i)  hvorvidt årsberetningen er i samsvar med finans-

regnskapet for samme regnskapsår, og 

ii)  hvorvidt årsberetningen er utarbeidet i samsvar med 

gjeldende lovfestede krav, 

b)  angi hvorvidt han, hun eller det, i lys av den kunnskap om 

og forståelse av foretaket og dets miljø som er ervervet i 

løpet av revisjonen, har avdekket alvorlige feilopplysninger i 

årsberetningen, og skal opplyse om arten av eventuelle slike 

feilopplysninger. 

2.  Første ledd i nummer 1 skal få tilsvarende anvendelse på 

konsernregnskaper. Annet ledd i nummer 1 skal få tilsvarende 

anvendelse på konsernregnskaper og konsoliderte 

årsberetninger.  
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Artikkel 35 

Endring av direktiv 2006/43/EF med hensyn til 

revisjonsberetningen 

I direktiv 2006/43/EF skal artikkel 28 lyde: 

«Artikkel 28 

Revisjonsberetning 

1.  Revisjonsberetningen skal omfatte 

a)  en innledning som minst skal opplyse om hvilket 

finansregnskap den lovfestede revisjonen omfatter, samt 

hvilken ramme for finansiell rapportering som er brukt 

ved utarbeidingen av det, 

b)  en beskrivelse av omfanget av den lovfestede revisjonen, 

som minst skal opplyse om hvilke revisjonsstandarder 

som er anvendt ved den lovfestede revisjonen, 

c)  en revisoruttalelse, som skal være enten uten forbehold, 

med forbehold eller negativ, og som skal gi klart uttrykk 

for revisorens oppfatning av 

i)  hvorvidt årsregnskapet gir et pålitelig bilde i samsvar 

med den relevante rammen for finansiell 

rapportering, og 

ii)  eventuelt hvorvidt årsregnskapet oppfyller lovfestede 

krav. 

Dersom revisoren ikke er i stand til å avgi en 

revisoruttalelse, skal revisjonsberetningen inneholde en 

erklæring om at en uttalelse ikke kunne avgis, 

d)  en henvisning til eventuelle forhold som revisoren særlig 

har påpekt uten å ta forbehold i revisoruttalelsen, 

e)  uttalelsen og erklæringen nevnt i artikkel 34 nr. 1 annet 

ledd i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 

26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og 

tilhørende rapporter for visse typer foretak, om endring 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om 

oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 

83/349/EØF(*). 

2.  Revisjonsberetningen skal være underskrevet og datert av 

revisoren. Dersom et revisjonsselskap foretar lovfestet revisjon, 

skal revisjonsberetningen minst være undertegnet av den eller 

de revisorene som foretar lovfestet revisjon på vegne av 

revisjonsselskapet. I unntakstilfeller kan medlemsstatene 

bestemme at det ikke er nødvendig å offentliggjøre denne eller 

disse underskriften(e) dersom slik offentliggjøring kan 

innebære en overhengende og betydelig trussel mot en persons 

sikkerhet. Under alle omstendigheter skal navnet eller navnene 

på personen(e) som er involvert, være kjent for berørte 

vedkommende myndigheter. 

3.  Revisjonsberetningen og konsernregnskapet skal oppfylle 

kravene fastsatt i nr. 1 og 2. Ved rapportering om samsvaret 

mellom revisjonsberetningen og finansregnskapet som kreves i 

nr. 1 bokstav e), skal revisoren eller revisjonsselskapet ta i 

betraktning konsernregnskapet og den konsoliderte 

årsberetningen. Dersom morforetakets årsregnskap er knyttet til 

konsernregnskapet, kan revisjonsberetningene som kreves i 

denne artikkelen, kombineres. 

  

(*) EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19. 

KAPITTEL 9 

BESTEMMELSER OM UNNTAK OG BEGRENSNINGER I 

UNNTAK 

Artikkel 36 

Unntak for svært små foretak 

1.  Medlemsstatene kan unnta svært små foretak fra noen av 

eller alle følgende forpliktelser: 

a)  Forpliktelsen til å presentere «Forskuddsbetalinger og påløpt 

inntekt» og «Påløpte kostnader og forskuddsbetalte 

inntekter». Dersom en medlemsstat benytter denne 

muligheten, kan den tillate disse foretakene å fravike 

artikkel 6 nr. 1 bokstav d) når det gjelder kravet om å 

innregne «Forskuddsbetalinger og påløpt inntekt» og 

«Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter», men bare 

for andre kostnader som nevnt i nr. 2 bokstav b) punkt vi) i 

denne artikkelen, forutsatt at dette er angitt i notene til 

finansregnskapet eller under balansen i samsvar med 

bokstav b) i dette nummeret. 

b)  Forpliktelsen til å utarbeide noter til finansregnskapet i 

samsvar med artikkel 16, forutsatt at opplysningene som 

kreves i artikkel 16 nr. 1 bokstav d) og e) i dette direktivet 

og artikkel 24 nr. 2 i direktiv 2012/30/EU, er angitt under 

balansen.  
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c)  Forpliktelsen til å utarbeide en årsberetning i samsvar med 

kapittel 5, forutsatt at opplysningene som kreves i artikkel 

24 nr. 2 i direktiv 2012/30/EU, er angitt i notene til 

finansregnskapet eller under balansen i samsvar med 

bokstav b) i dette nummeret. 

d)  Forpliktelsen til å offentliggjøre årsregnskapet i samsvar 

med artikkel 7 i dette direktivet, forutsatt at opplysningene 

om balansen som det inneholder, er innsendt i henhold til 

nasjonal rett til minst én vedkommende myndighet som den 

berørte medlemsstaten har utpekt. Når vedkommende 

myndighet ikke er det sentrale registeret eller et handels- 

eller selskapsregister som nevnt i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 

2009/101/EF, skal vedkommende myndighet gi de innsendte 

opplysningene til registeret. 

2.  Medlemsstatene kan tillate svært små foretak 

a)  å utarbeide bare et sammendrag av balansen, der minst de 

postene som innledes med bokstaver i vedlegg III eller IV, 

føres særskilt, når det er relevant. I tilfeller der nr. 1 bokstav 

a) i denne artikkelen får anvendelse, skal post E under 

«Eiendeler» og post D under «Forpliktelser» i vedlegg III 

eller post E og K i vedlegg IV holdes utenfor balansen, 

b)  å utarbeide bare et sammendrag av resultatregnskapet, der 

minst følgende poster føres særskilt, når det er relevant: 

i) Nettoomsetning. 

ii) Andre inntekter. 

iii) Råvarer og forbruksvarer. 

iv) Personalkostnader. 

v) Verdijusteringer. 

vi) Andre kostnader. 

vii) Skatt. 

viii) Resultat. 

3.  Medlemsstatene skal ikke tillate eller kreve at artikkel 8 

får anvendelse på svært små foretak som benytter et av 

unntakene i nr. 1 og 2 i denne artikkelen. 

4.  Når det gjelder svært små foretak, skal årsregnskaper som 

er utarbeidet i samsvar med nr. 1, 2 og 3 i denne artikkelen, 

anses å gi et pålitelig bilde i henhold til artikkel 4 nr. 3, og 

artikkel 4 nr. 4 får dermed ikke anvendelse på slike regnskaper. 

5.  Dersom nr. 1 bokstav a) i denne artikkelen får anvendelse, 

skal balansesummen nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) utgjøres 

av eiendelene nevnt i post A–D under «Eiendeler» i vedlegg III 

eller post A–D i vedlegg IV. 

6.  Uten at denne artikkelen berøres, skal medlemsstatene 

sikre at svært små foretak ellers blir betraktet som små foretak. 

7.  Medlemsstatene skal ikke gjøre unntakene i nr. 1, 2 og 3 

tilgjengelige for investeringsforetak og finansielle 

holdingforetak. 

8.  Medlemsstater som per 19. juli 2013 har satt i kraft lover 

eller forskrifter i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2012/6/EU av 14. mars 2012 om endring av 

rådsdirektiv 78/660/EØF om årsregnskapene for visse 

selskapsformer hva angår svært små foretak(1), kan unntas fra 

kravene i artikkel 3 nr. 9 med hensyn til omregning til nasjonal 

valuta av tersklene i artikkel 3 nr. 1 ved anvendelse av artikkel 

53 nr. 1 første punktum. 

9.  Senest 20. juli 2018 skal Kommisjonen framlegge for 

Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og 

sosiale komité en rapport om situasjonen for svært små foretak, 

der det særlig tas hensyn til situasjonen på nasjonalt plan når 

det gjelder antall foretak som omfattes av størrelseskriteriene, 

og reduksjonen av administrative byrder som følge av unntaket 

fra offentliggjøringskravet. 

Artikkel 37 

Unntak for datterforetak 

Med forbehold for bestemmelsene i direktiv 2009/101/EF og 

2012/30/EF skal medlemsstatene ikke være pålagt å anvende 

bestemmelsene i dette direktivet vedrørende innhold, revisjon 

og offentliggjøring av årsregnskaper og årsberetninger på 

foretak som hører inn under nasjonal rett og er datterforetak, 

dersom følgende vilkår er oppfylt: 

1)  Morforetaket er underlagt en medlemsstats lovgivning.  

  

(1) EUT L 81 av 21.3.2012, s. 3. 
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2)  Alle aksjeeiere eller deltakere i datterforetaket har, for hvert 

regnskapsår der unntaket anvendes, erklært at de samtykker 

til unntaket fra denne forpliktelsen. 

3)  Morforetaket har erklært at det garanterer for de 

forpliktelser som datterforetaket har inngått. 

4)  Erklæringene nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkelen er 

offentliggjort av datterforetaket etter de bestemmelser som 

er fastsatt i medlemsstatens lovgivning i samsvar med 

artikkel 2 i direktiv 2009/101/EF. 

5)  Datterforetaket inngår i konsernregnskapet som er utarbeidet 

av morforetaket i samsvar med dette direktivet. 

6)  Unntaket er angitt i notene til konsernregnskapet som er 

utarbeidet av morforetaket. 

7)  Konsernregnskapet nevnt i nr. 5 i denne artikkelen, den 

konsoliderte årsberetningen og revisjonsberetningen er 

offentliggjort for datterforetaket etter de bestemmelser som 

er fastsatt i medlemsstatens lovgivning i samsvar med 

artikkel 2 i direktiv 2009/101/EF. 

Artikkel 38 

Foretak som er deltakere med ubegrenset ansvar i andre 

foretak 

1.  Medlemsstatene kan kreve at foretakene nevnt i artikkel 1 

nr. 1 bokstav a) som hører inn under deres lovgivning og er 

deltakere med ubegrenset ansvar i et foretak nevnt i artikkel 1 

nr. 1 bokstav b) («det berørte foretaket»), utarbeider, får 

revidert og offentliggjør finansregnskapet til det berørte 

foretaket sammen med sitt eget finansregnskap i samsvar med 

dette direktivet; i slike tilfeller skal kravene i dette direktivet 

ikke få anvendelse på det berørte foretaket. 

2.  Medlemsstatene skal ikke være pålagt å anvende kravene i 

dette direktivet på det berørte foretaket dersom 

a)  finansregnskapet til det berørte foretak er utarbeidet, revidert 

og offentliggjort i samsvar med bestemmelsene i dette 

direktivet av et foretak som 

i)  er en deltaker med ubegrenset ansvar i det berørte 

foretaket og 

ii)  hører inn under en annen medlemsstats lovgivning, 

b)  det berørte foretaket inngår i et konsernregnskap som er 

utarbeidet, revidert og offentliggjort i samsvar med dette 

direktivet av 

i)  en deltaker med ubegrenset ansvar, eller 

ii)  dersom det berørte foretaket inngår i en større 

foretaksgruppes konsernregnskap som er utarbeidet, 

revidert og offentliggjort i samsvar med dette direktivet, 

et morforetak som hører inn under en medlemsstats 

lovgivning. Dette unntaket skal angis i notene til 

konsernregnskapet. 

3.  I tilfellene nevnt i nr. 2 skal det berørte foretaket på 

anmodning oppgi navnet på foretaket som offentliggjør 

finansregnskapet. 

Artikkel 39 

Unntak med hensyn til resultatregnskap for morforetak 

som utarbeider konsernregnskaper 

Medlemsstatene skal ikke være pålagt å anvende bestem-

melsene i dette direktivet om revisjon og offentliggjøring av 

resultatregnskapet på foretak som hører inn under nasjonal rett 

og er morforetak, dersom følgende vilkår er oppfylt: 

1)  Morforetaket utarbeider et konsernregnskap i samsvar med 

dette direktivet og inngår i dette konsernregnskapet. 

2)  Unntaket er angitt i notene til morforetakets årsregnskap. 

3)  Unntaket er angitt i notene til konsernregnskapet som er 

utarbeidet av morforetaket. 

4)  Morforetakets resultat beregnet i samsvar med dette 

direktivet er ført i dets balanse. 

Artikkel 40 

Begrensning av unntak for foretak av allmenn interesse 

Med mindre det er uttrykkelig fastsatt i dette direktivet, skal 

medlemsstatene ikke la forenklingene og unntakene fastsatt i 

dette direktivet gjelde for foretak av allmenn interesse. Et 

foretak av allmenn interesse skal behandles som et stort foretak 

uavhengig av dets nettoomsetning, balansesum og gjennom-

snittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret.  
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KAPITTEL 10 

RAPPORTERING OM BETALINGER TIL OFFENTLIGE 

MYNDIGHETER 

Artikkel 41 

Definisjoner vedrørende rapportering om betalinger til 

offentlige myndigheter 

I dette kapittelet menes med 

1) «foretak som driver virksomhet innen utvinningsindustri» et 

foretak som driver enhver virksomhet som innebærer 

undersøkelse, prospektering, oppdagelse, utvikling og 

utvinning av mineral-, olje- og naturgassforekomster eller 

andre råstoffer innenfor næringsvirksomhetene oppført i 

næringshovedområde B hovedgruppe 05–08 i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 

20. desember 2006 om innføring av en standard for 

næringsgruppering NACE Revisjon 2(1), 

2) «foretak som driver skogsdrift i primærskoger» et foretak 

som driver virksomhet som nevnt i næringshovedområde A 

hovedgruppe 02 gruppe 02.2 i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 i 

primærskoger, 

3) «offentlig myndighet» enhver nasjonal, regional eller lokal 

myndighet i en medlemsstat eller et tredjeland. Det omfatter 

en avdeling, et byrå eller et foretak som kontrolleres av 

denne myndigheten i henhold til artikkel 22 nr. 1–6, 

4) «prosjekt» den operative virksomheten som reguleres av en 

enkelt kontrakt, lisens, leieavtale, konsesjon eller tilsvarende 

juridisk avtale, og som danner grunnlaget for betalings-

forpliktelser overfor en offentlig myndighet. Dersom flere 

slike avtaler i vesentlig grad er innbyrdes forbundet, skal de 

imidlertid anses å utgjøre et prosjekt, 

5) «betaling» et beløp som betales, enten i form av penger eller 

naturalytelser, for virksomhet som beskrevet i nr. 1 og 2, av 

følgende typer: 

a)  Produksjonsrettigheter. 

b)  Skatter og avgifter på selskapers inntekter, produksjon 

eller overskudd, unntatt skatter og avgifter på forbruk, 

som merverdiavgift, skatt på fysiske personers inntekt og 

omsetningsavgift. 

c)  Royalty. 

d)  Utbytte. 

  

(1) EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1. 

e)  Signatur-, funn- og produksjonsbonuser. 

f)  Lisensgebyrer, leieavgifter, inngangsgebyrer og andre 

godtgjørelser knyttet til lisenser og/eller konsesjoner. 

g)  Betalinger for infrastrukturforbedringer. 

Artikkel 42 

Foretak som er pålagt å rapportere om betalinger til 

offentlige myndigheter 

1.  Medlemsstatene skal kreve at store foretak og alle foretak 

av allmenn interesse som driver utvinningsindustri eller 

skogsdrift i primærskoger på årlig basis utarbeider og 

offentliggjør en rapport om betalinger som er foretatt til 

offentlige myndigheter. 

2.  Denne plikten skal ikke gjelde for et foretak som hører inn 

under en medlemsstats lovgivning og er et datterforetak eller 

morforetak, når begge følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Morforetaket er underlagt en medlemsstats lovgivning. 

b)  Betalingene foretaket har foretatt til offentlige myndigheter, 

inngår i den konsoliderte rapporten om betalinger foretatt til 

offentlige myndigheter som morforetaket har utarbeidet i 

samsvar med artikkel 44. 

Artikkel 43 

Rapportens innhold 

1.  Det er ikke krav om at en betaling, enten den foretas 

enkeltvis eller i en serie tilknyttede betalinger, tas i betraktning 

i rapporten dersom den ikke overskrider 100 000 euro i løpet av 

et regnskapsår. 

2.  Rapporten skal gi følgende opplysninger vedrørende 

virksomheten beskrevet i artikkel 41 nr. 1 og 2 med hensyn til 

det relevante regnskapsåret: 

a)  Det samlede beløpet for betalinger som er gjort til hver 

offentlige myndighet. 

b)  Det samlede beløpet for hver type betaling som angitt i 

artikkel 41 nr. 5 bokstav a)–g) som er foretatt til hver 

offentlige myndighet. 

c)  Når disse betalingene er knyttet til et bestemt prosjekt, det 

samlede beløpet for hver type betaling som angitt i artikkel 

41 nr. 5 bokstav a)–g) som er foretatt for hvert slikt prosjekt, 

og det samlede beløpet for betalinger foretatt for hvert slikt 

prosjekt.  
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Betalinger foretatt av foretaket for forpliktelser som er pålagt på 

foretaksnivå, kan angis på foretaksnivå i stedet for på 

prosjektnivå. 

3.  Når betalinger foretas til en offentlig myndighet i form av 

naturalytelser, skal disse rapporteres til deres verdi og, 

eventuelt, omfang. Det skal forklares ved bruk av noter hvordan 

verdien av betalingene er fastsatt. 

4.  Opplysninger om betalingene nevnt i denne artikkelen 

skal gjenspeile innholdet i, snarere enn formen på, den berørte 

betalingen eller aktiviteten. Betalinger og aktiviteter kan ikke 

deles opp eller slås sammen på en kunstig måte for å unngå 

anvendelse av dette direktivet. 

5.  Når det gjelder de medlemsstatene som ikke har innført 

euro, skal terskelen i euro angitt i nr. 1 omregnes til nasjonal 

valuta ved å 

a)  anvende den valutakursen som er offentliggjort i Den 

europeiske unions tidende på ikrafttredelsesdatoen for 

ethvert direktiv om fastsettelse av denne terskelen, og 

b)  avrunde til nærmeste hundretall. 

Artikkel 44 

Konsolidert rapport om betalinger til offentlige 

myndigheter 

1.  Medlemsstatene skal kreve at ethvert stort foretak eller 

foretak av allmenn interesse som driver utvinningsindustri eller 

skogsdrift i primærskoger og hører inn under deres nasjonale 

rett, utarbeider en konsolidert rapport om betalinger til 

offentlige myndigheter i samsvar med artikkel 42 og 43 dersom 

morforetaket er pålagt å utarbeide konsernregnskaper som 

fastsatt i artikkel 22 nr. 1–6. 

Et morforetak anses å drive utvinningsindustri eller skogsdrift i 

primærskoger dersom et av dets datterforetak driver utvinnings-

industri eller skogsdrift i primærskoger. 

Den konsoliderte rapporten skal bare inneholde opplysninger 

om betalinger som følger av utvinningsaktiviteter og/eller 

aktiviteter knyttet til skogsdrift i primærskoger. 

2.  Kravet om å utarbeide den konsoliderte rapporten nevnt i 

nr. 1 skal ikke få anvendelse på 

a)  morforetaket i et lite konsern, som definert i artikkel 3 nr. 5, 

bortsett fra når et av de tilknyttede foretakene er et foretak 

av allmenn interesse, 

b)  morforetaket i et mellomstort konsern, som definert i 

artikkel 3 nr. 6, bortsett fra når et av de tilknyttede 

foretakene er et foretak av allmenn interesse, og 

c)  et morforetak som hører inn under en medlemsstats 

lovgivning og samtidig er et datterforetak, når dets eget 

morforetak hører inn under en medlemsstats lovgivning. 

3.  Det er ikke nødvendig at et foretak, herunder et foretak av 

allmenn interesse, inngår i en konsolidert rapport om betalinger 

til offentlige myndigheter når minst ett av følgende vilkår er 

oppfylt: 

a)  Alvorlige og langvarige begrensninger hindrer i vesentlig 

grad morforetakets utøvelse av dets rettigheter over dette 

foretakets eiendeler eller ledelse. 

b)  Ytterst sjeldne tilfeller der opplysningene som er 

nødvendige for å utarbeide den konsoliderte rapporten om 

betalinger til offentlige myndigheter i samsvar med dette 

direktivet, ikke kan innhentes uten uforholdsmessig store 

kostnader og innen en rimelig frist. 

c)  Dette foretakets aksjer eller andeler innehas utelukkende 

med sikte på senere avhendelse. 

Unntakene over skal bare få anvendelse når de også benyttes 

for konsernregnskapet. 

Artikkel 45 

Offentliggjøring 

1.  Rapporten nevnt i artikkel 42 og den konsoliderte 

rapporten nevnt i artikkel 44 om betalinger til offentlige 

myndigheter skal offentliggjøres som fastsatt i den enkelte 

medlemsstats lovgivning i samsvar med kapittel 2 i direktiv 

2009/101/EF. 

2.  Medlemsstatene skal sørge for at medlemmene av et 

foretaks ansvarlige organer, som handler innenfor rammen av 

den myndighet de er tillagt ved nasjonal rett, har ansvar for å 

sikre at rapporten om betalinger til offentlige myndigheter, så 

langt de kjenner til, er utarbeidet og offentliggjort i samsvar 

med kravene i dette direktivet. 

Artikkel 46 

Likeverdighetskriterier 

1.  Foretak nevnt i artikkel 42 og 44 som utarbeider og 

offentliggjør en rapport som oppfyller tredjelands rapporte-

ringskrav som i samsvar med artikkel 47 vurderes som 

likeverdige med kravene i dette kapittelet, er unntatt fra kravene 

i dette kapittelet, bortsett fra plikten til å offentliggjøre denne 

rapporten, som fastsatt i den enkelte medlemsstats lovgivning i 

samsvar med artikkel 2 i direktiv 2009/101/EF.  
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2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 49 for å fastsette kriteriene 

som skal anvendes ved vurderingen, for formålene i nr. 1 i 

denne artikkelen, av hvorvidt tredjelands rapporteringskrav er 

likeverdige med kravene i dette kapittelet. 

3.  Kriteriene som fastsettes av Kommisjonen i samsvar med 

nr. 2, skal 

a)  omfatte følgende: 

i) Målforetak. 

ii) Betalingsmottakere. 

iii) Registrerte betalinger. 

iv) Registrerte betalingers anvendelse. 

v) Registrerte betalingers inndeling. 

vi) Forhold som utløser rapportering på konsolidert 

grunnlag. 

vii) Rapporteringsmedium. 

viii) Rapporteringshyppighet. 

ix) Tiltak for å hindre skatteunndragelse, 

b)  ellers være begrenset til kriterier som gjør det lettere å foreta 

en direkte sammenligning mellom tredjelands rapporte-

ringskrav og kravene i dette kapittelet. 

Artikkel 47 

Anvendelse av likeverdighetskriterier 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta gjennom-

føringsrettsakter som fastsetter hvilke av tredjelands rapporte-

ringskrav den, etter anvendelse av likeverdighetskriteriene 

fastsatt i samsvar med artikkel 46, anser som likeverdige med 

kravene i dette kapittelet. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelsesprosedyre 

nevnt i artikkel 50 nr. 2. 

Artikkel 48 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal gjennomgå og rapportere om gjennom-

føringen og effektiviteten av dette kapittelet, særlig med hensyn 

til omfanget og overholdelsen av rapporteringspliktene og 

reglene for rapportering på prosjektbasis. 

Gjennomgåelsen skal ta hensyn til den internasjonale 

utviklingen, særlig i forbindelse med økt innsyn i betalinger til 

offentlige myndigheter, vurdere innvirkningen av andre 

internasjonale ordninger og vurdere virkningene med hensyn til 

konkurranseevne og sikker energiforsyning. Den skal 

ferdigstilles senest 21. juli 2018. 

Rapporten skal framlegges for Europaparlamentet og Rådet, 

eventuelt sammen med et forslag til regelverk. Rapporten skal 

vurdere om rapporteringskravene bør utvides til å omfatte andre 

industrisektorer, og om rapporten om betalinger til offentlige 

myndigheter bør revideres. Rapporten skal også vurdere 

hvorvidt det bør kreves tilleggsopplysninger om gjennom-

snittlig antall ansatte, bruk av underleverandører og eventuelle 

økonomiske sanksjoner som er ilagt av et land. 

I tillegg skal rapporten analysere muligheten for å innføre en 

plikt for alle utstedere fra Unionen til å gjennomføre en 

aktsomhetsvurdering når de anskaffer mineraler, for å sikre at 

forsyningskjeden ikke har noen tilknytning til parter i en 

konflikt og følger EITI- og OECD-anbefalingene om ansvarlig 

forvaltning av forsyningskjeden. 

KAPITTEL 11 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 49 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne 

artikkelen. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i 

artikkel 1 nr. 2, artikkel 3 nr. 13 og artikkel 46 nr. 2 skal gis 

Kommisjonen på ubestemt tid fra datoen nevnt i artikkel 54. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 1 nr. 2, 

artikkel 3 nr. 13 og artikkel 46 nr. 2 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 virkning dagen 

etter at den er offentliggjort 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 har vedtatt en delegert rettsakt, 

skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om 

dette.  
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5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 1 nr. 2, 

artikkel 3 nr. 13 eller artikkel 46 nr. 2 skal tre i kraft bare 

dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort 

innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble 

meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom 

Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen 

begge har underrettet Kommisjonen om at de ikke kommer til å 

gjøre innsigelse. Fristen skal forlenges med to måneder på 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 50 

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 nummeret, får artikkel 5 i 

forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 51 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette sanksjoner som får anvendelse 

ved overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold til 

dette direktivet, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre 

at disse sanksjonene håndheves. De fastsatte sanksjonene skal 

være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

Artikkel 52 

Oppheving av direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 

Direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF oppheves. 

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås som 

henvisninger til dette direktivet og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg VII. 

Artikkel 53 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 20. juli 2015 sette i kraft de 

lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktivet. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

om dette. 

Medlemsstatene kan fastsette at bestemmelsene nevnt i første 

ledd første gang får anvendelse på finansregnskap for det 

regnskapsåret som begynner 1. januar 2016 eller i løpet av 

kalenderåret 2016. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktivet, 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 direktivet omhandler. 

Artikkel 54 

Ikrafttredelse 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 55 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 26. juni 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ A. SHATTER 

 President Formann 

 ______  
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VEDLEGG I 

FORETAKSTYPER NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 1 BOKSTAV A) 

— Belgia: 

 la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire 

vennootschap op aandelen, la société privée à responsabilité limitée/de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, la société coopérative à responsabilité limitée/de coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, 

— Bulgaria: 

 акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции, 

— Tsjekkia: 

 společnost s ručením omezeným, akciová společnost, 

— Danmark: 

 aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber, 

— Tyskland: 

 die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

— Estland: 

 aktsiaselts, osaühing, 

— Irland: 

 public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee, 

— Hellas: 

 η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία, 

— Spania: 

 la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, 

— Frankrike: 

 la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions 

simplifiée, 

— Italia: 

 la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata, 

— Kypros: 

 Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 

με μετοχές ή με εγγύηση, 

— Latvia: 

 akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 

— Litauen: 

 akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės,  
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— Luxembourg: 

 la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, 

— Ungarn: 

 részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság, 

— Malta: 

 kumpanija pubblika —public limited liability company, kumpannija privata —private limited liability company, 

 soċjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f’azzjonijiet —partnership en commandite with the capital divided into 

shares, 

— Nederland: 

 de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

— Østerrike: 

 die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

— Polen: 

 spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna, 

— Portugal: 

 a sociedade anónima, de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por ações, a sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada, 

— Romania: 

 societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni, 

— Slovenia: 

 delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba, 

— Slovakia: 

 akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, 

— Finland: 

 yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag, 

— Sverige: 

 aktiebolag, 

— Det forente kongerike: 

 public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee. 

 ______   
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VEDLEGG II 

FORETAKSTYPER NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 1 BOKSTAV B) 

— Belgia: 

 la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone comman-

ditaire vennootschap, la société coopérative à responsabilité illimitée/de coöperatieve vennootschap met 

onbeperkte aansprakelijkheid, 

— Bulgaria: 

 събирателно дружество, командитно дружество, 

— Tsjekkia: 

 veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 

— Danmark: 

 interessentskaber, kommanditselskaber, 

— Tyskland: 

 die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft, 

— Estland: 

 täisühing, usaldusühing, 

— Irland: 

 partnerships, limited partnerships, unlimited companies, 

— Hellas: 

 η ομόρρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία, 

— Spania: 

 sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, 

— Frankrike: 

 la société en nom collectif, la société en commandite simple, 

— Italia: 

 la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, 

— Kypros: 

 Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί), 

— Latvia: 

 pilnsabiedrība, komandītsabiedrība, 

— Litauen: 

 tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, 

— Luxembourg: 

 la société en nom collectif, la société en commandite simple, 

— Ungarn: 

 közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég,  
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— Malta: 

 soċjeta f’isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f’azzjonijiet meta s-soċji kollha li 

għandhom responsabbilita’ llimitata huma soċjetajiet in akkomandita bil-kapital maqsum f’azzjonijiet — 

partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the 

partners with unlimited liability are partnership en commandite with the capital divided into shares, 

— Nederland: 

 de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap, 

— Østerrike: 

 die offene Gesellschaft, die Kommanditgesellschaft, 

— Polen: 

 spółka jawna, spółka komandytowa, 

— Portugal: 

 sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples, 

— Romania: 

 societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, 

— Slovenia: 

 družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, 

— Slovakia: 

 verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, 

— Finland: 

 avoin yhtiö / öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag, 

— Sverige: 

 handelsbolag, kommanditbolag, 

— Det forente kongerike: 

 partnerships, limited partnerships, unlimited companies. 

 ______   
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VEDLEGG III 

HORISONTAL OPPSTILLINGSPLAN FOR BALANSEN I SAMSVAR MED ARTIKKEL 10 

Eiendeler 

A.  Tegnet, ikke innbetalt kapital 

hvorav innkalt 

(med mindre nasjonal rett fastsetter at innkalt kapital skal føres under «Egenkapital», og i så fall skal den delen av 

kapitalen som er innkalt, men ennå ikke innbetalt, føres som en eiendel enten under A eller under D II post 5). 

B.  Stiftelseskostnader 

som definert i nasjonal rett og i den utstrekning nasjonal rett tillater at de føres som en eiendel. Nasjonal rett kan 

også fastsette at stiftelseskostnader føres som første post under «Immaterielle eiendeler». 

C  Anleggsmidler 

I.  Immaterielle eiendeler 

1.  Utviklingskostnader, i den utstrekning nasjonal rett tillater at de føres som eiendeler. 

2.  Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker samt lignende rettigheter og eiendeler, dersom de er 

a)  ervervet mot vederlag og ikke skal føres under C I post 3, eller 

b)  er skapt eller innehas av foretaket selv, i den utstrekning nasjonal rett tillater at de føres som eiendeler. 

3.  Goodwill, i den utstrekning den er ervervet mot vederlag. 

4.  A konto-betalinger. 

II.  Materielle eiendeler 

1.  Bygninger og annen fast eiendom. 

2.  Anlegg og maskiner. 

3.  Andre anlegg, innretninger og utstyr. 

4.  A konto-betalinger og materielle eiendeler under oppføring. 

III.  Finansielle eiendeler 

1.  Aksjer i tilknyttede foretak. 

2.  Lån til tilknyttede foretak. 

3.  Deltakerinteresser. 

4.  Lån til foretak som foretaket er tilknyttet gjennom deltakerinteresser. 

5.  Investeringer som innehas som anleggsmidler. 

6.  Andre lån. 

D.  Omløpsmidler 

I.  Varelager og andre beholdninger 

1.  Råvarer og forbruksvarer. 

2.  Varer under tilvirkning. 

3.  Ferdig tilvirkede varer og varer beregnet for videresalg. 

4.  A konto-betalinger.  
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II.  Fordringer 

(Beløp som forfaller etter mer enn ett år, skal angis særskilt for hver post.) 

1.  Kundefordringer. 

2.  Fordringer i tilknyttede foretak. 

3.  Fordringer i foretak som foretaket er tilknyttet gjennom deltakerinteresser. 

4.  Andre fordringer. 

5.  Tegnet kapital, innkalt, men ikke innbetalt (med mindre nasjonal rett fastsetter at innkalt kapital skal føres 

som eiendeler under A). 

6.  Forskuddsbetalinger og påløpt inntekt (med mindre nasjonal rett fastsetter at slike poster skal føres som 

eiendeler under E). 

III.  Investeringer 

1.  Aksjer i tilknyttede foretak. 

2.  Egne aksjer eller andeler (med angivelse av deres pålydende verdi, eller bokført pariverdi når det ikke er 

pålydende verdi), i den utstrekning nasjonal rett tillater at de føres i balansen. 

3.  Andre finansinvesteringer. 

IV.  Bankinnskudd og kassabeholdning 

E.  Forskuddsbetalinger og påløpt inntekt 

(med mindre nasjonal rett fastsetter at slike poster skal føres som eiendeler under D II post 6). 

Egenkapital og forpliktelser 

A.  Egenkapital 

I.  Tegnet kapital 

(med mindre nasjonal rett fastsetter at innkalt kapital skal føres under denne posten, og i så fall skal beløpene 

for tegnet kapital og innbetalt kapital føres særskilt). 

II.  Overkurs 

III.  Fond for verdsettingsdifferanser 

IV.  Fond 

1.  Reservefond, i den utstrekning nasjonal rett krever slik reserve. 

2.  Fond for egne aksjer eller andeler, i den utstrekning nasjonal rett krever slikt fond, med forbehold for 

artikkel 24 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2012/30/EU. 

3.  Vedtektsbestemte fond. 

4.  Andre fond, herunder fondet for virkelig verdi. 

V.  Overføringer fra tidligere år 

VI.  Resultat for regnskapsåret 

B.  Avsetninger 

1.  Avsetninger til pensjoner og lignende forpliktelser. 

2.  Avsetninger til utsatt skatt. 

3.  Andre avsetninger.  
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C  Gjeld 

(Beløp som forfaller før ett år, og beløp som forfaller etter mer enn ett år, skal føres særskilt for hver post og 

samlet for disse postene.) 

1.  Obligasjonslån, hvorav konvertible lån føres særskilt. 

2.  Gjeld til kredittinstitusjoner. 

3.  Mottatte a konto-betalinger på ordrer, i den utstrekning de ikke er ført særskilt som fradrag i varelager og andre 

beholdninger. 

4.  Leverandørgjeld og varekreditorer. 

5.  Vekselgjeld. 

6.  Gjeld til tilknyttede foretak. 

7.  Gjeld til foretak som foretaket er tilknyttet gjennom deltakerinteresser. 

8.  Annen gjeld, herunder skatt og skyldige trygdeavgifter. 

9.  Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter (med mindre nasjonal rett fastsetter at slike poster skal føres 

under D). 

D.  Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 

(med mindre nasjonal rett fastsetter at slike poster skal føres under C post 9 under «Gjeld»). 

 ______   
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VEDLEGG IV 

VERTIKAL OPPSTILLINGSPLAN FOR BALANSEN I SAMSVAR MED ARTIKKEL 10 

A.  Tegnet, ikke innbetalt kapital 

hvorav innkalt 

(med mindre nasjonal rett fastsetter at innkalt kapital skal føres under L, og i så fall skal den delen av kapitalen 

som er innkalt, men ennå ikke innbetalt, føres enten under A eller under D II post 5). 

B.  Stiftelseskostnader 

som definert i nasjonal rett og i den utstrekning nasjonal rett tillater at de føres som en eiendel. Nasjonal rett kan 

også fastsette at stiftelseskostnader føres som første post under «Immaterielle eiendeler». 

C  Anleggsmidler 

I.  Immaterielle eiendeler 

1.  Utviklingskostnader, i den utstrekning nasjonal rett tillater at de føres som eiendeler. 

2.  Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker samt lignende rettigheter og eiendeler, dersom de er 

a)  ervervet mot vederlag og ikke skal føres under C I post 3, eller 

b)  er skapt eller innehas av foretaket selv, i den utstrekning nasjonal rett tillater at de føres som eiendeler. 

3.  Goodwill, i den utstrekning den er ervervet mot vederlag. 

4.  A konto-betalinger. 

II.  Materielle eiendeler 

1.  Bygninger og annen fast eiendom. 

2.  Anlegg og maskiner. 

3.  Andre anlegg, innretninger og utstyr. 

4.  A konto-betalinger og materielle eiendeler under oppføring. 

III.  Finansielle eiendeler 

1.  Aksjer i tilknyttede foretak. 

2.  Lån til tilknyttede foretak. 

3.  Deltakerinteresser. 

4.  Lån til foretak som foretaket er tilknyttet gjennom deltakerinteresser. 

5.  Investeringer som innehas som anleggsmidler. 

6.  Andre lån. 

D.  Omløpsmidler 

I.  Varelager og andre beholdninger 

1.  Råvarer og forbruksvarer. 

2.  Varer under tilvirkning. 

3.  Ferdig tilvirkede varer og varer beregnet for videresalg. 

4.  A konto-betalinger.  
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II.  Fordringer 

(Beløp som forfaller etter mer enn ett år, skal angis særskilt for hver post.) 

1.  Kundefordringer. 

2.  Fordringer i tilknyttede foretak. 

3.  Fordringer i foretak som foretaket er tilknyttet gjennom deltakerinteresser. 

4.  Andre fordringer. 

5.  Tegnet kapital, innkalt, men ikke innbetalt (med mindre nasjonal rett fastsetter at innkalt kapital skal føres 

som eiendeler under A). 

6.  Forskuddsbetalinger og påløpt inntekt (med mindre nasjonal rett fastsetter at slike poster skal føres som 

eiendeler under E). 

III.  Investeringer 

1.  Aksjer i tilknyttede foretak. 

2.  Egne aksjer eller andeler (med angivelse av deres pålydende verdi, eller bokført pariverdi når det ikke er 

pålydende verdi), i den utstrekning nasjonal rett tillater at de føres i balansen. 

3.  Andre finansinvesteringer. 

IV.  Bankinnskudd og kassabeholdning 

E.  Forskuddsbetalinger og påløpt inntekt 

(med mindre nasjonal rett fastsetter at slike poster skal føres under D II post 6). 

F.  Gjeld: Beløp som forfaller til betaling innen ett år 

1.  Obligasjonslån, hvorav konvertible lån føres særskilt. 

2.  Gjeld til kredittinstitusjoner. 

3.  Mottatte a konto-betalinger på ordrer, i den utstrekning de ikke er ført særskilt som fradrag i varelager og andre 

beholdninger. 

4.  Leverandørgjeld og varekreditorer. 

5.  Vekselgjeld. 

6.  Gjeld til tilknyttede foretak. 

7.  Gjeld til foretak som foretaket er tilknyttet gjennom deltakerinteresser. 

8.  Annen gjeld, herunder skatt og skyldige trygdeavgifter. 

9.  Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter (med mindre nasjonal rett fastsetter at slike poster skal føres 

under K). 

G.  Netto omløpsmidler og kortsiktige forpliktelser 

(Medregnet forskuddsbetalinger og påløpt inntekt når de føres under E, og medregnet påløpte kostnader og 

forskuddsbetalte inntekter når de føres under K). 

H.  Samlede eiendeler fratrukket kortsiktige forpliktelser 

I.  Gjeld: Beløp som forfaller til betaling etter mer enn ett år 

1.  Obligasjonslån, hvorav konvertible lån føres særskilt.  
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2.  Gjeld til kredittinstitusjoner. 

3.  Mottatte a konto-betalinger på ordrer, i den utstrekning de ikke er ført særskilt som fradrag i varelager og andre 

beholdninger. 

4.  Leverandørgjeld og varekreditorer. 

5.  Vekselgjeld. 

6.  Gjeld til tilknyttede foretak. 

7.  Gjeld til foretak som foretaket er tilknyttet gjennom deltakerinteresser. 

8.  Annen gjeld, herunder skatt og skyldige trygdeavgifter. 

9.  Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter (med mindre nasjonal rett fastsetter at slike poster skal føres 

under K). 

J.  Avsetninger 

1.  Avsetninger til pensjoner og lignende forpliktelser. 

2.  Avsetninger til utsatt skatt. 

3.  Andre avsetninger. 

K.  Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 

(med mindre nasjonal rett fastsetter at slike poster skal føres under F post 9 eller I post 9 eller begge steder). 

L.  Egenkapital 

I.  Tegnet kapital 

(med mindre nasjonal rett fastsetter at innkalt kapital skal føres under denne posten, og i så fall skal beløpene 

for tegnet kapital og innbetalt kapital føres særskilt). 

II.  Overkurs 

III.  Fond for verdsettingsdifferanser 

IV.  Fond 

1.  Reservefond, i den utstrekning nasjonal rett krever slik reserve. 

2.  Fond for egne aksjer eller andeler, i den utstrekning nasjonal rett krever slikt fond, med forbehold for 

artikkel 24 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2012/30/EU. 

3.  Vedtektsbestemte fond. 

4.  Andre fond, herunder fondet for virkelig verdi. 

V.  Overføringer fra tidligere år 

VI.  Resultat for regnskapsåret 

 ______   
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VEDLEGG V 

OPPSTILLINGSPLAN FOR RESULTATREGNSKAPET – ETTER KOSTNADENES ART, SOM FASTSATT 

I ARTIKKEL 13 

1.  Nettoomsetning. 

2.  Endringer i beholdning av ferdig tilvirkede varer og varer under tilvirkning. 

3.  Arbeid utført av foretaket for egne formål som er balanseført. 

4.  Andre driftsinntekter. 

5. a)  Råvarer og forbruksvarer. 

b)  Andre eksterne kostnader. 

6.  Personalkostnader: 

a)  lønn, 

b)  kostnader til trygd, med særskilt angivelse av dem som gjelder pensjoner. 

7. a)  Verdijusteringer av stiftelseskostnader og av materielle og immaterielle anleggsmidler. 

b)  Verdijusteringer av omløpsmidler, i den utstrekning de overstiger det vanlige beløpet for verdijusteringer i det 

berørte foretaket. 

8.  Andre driftskostnader. 

9.  Inntekter fra deltakerinteresser, med særskilt angivelse av dem som kommer fra tilknyttede foretak. 

10.  Inntekter fra andre finansinvesteringer og lån som tilhører anleggsmidlene, med særskilt angivelse av dem som 

kommer fra tilknyttede foretak. 

11.  Andre renteinntekter og lignende inntekter, med særskilt angivelse av dem som kommer fra tilknyttede foretak. 

12.  Verdijusteringer av finansielle eiendeler og finansinvesteringer som tilhører omløpsmidlene. 

13.  Rentekostnader og lignende kostnader, med særskilt angivelse av beløp som skal betales til tilknyttede foretak. 

14.  Skatt på resultat. 

15.  Resultat etter skatt. 

16.  Andre skatter og avgifter til det offentlige som ikke framkommer under post 1–15. 

17.  Resultat for regnskapsåret. 

 ______   
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VEDLEGG VI 

OPPSTILLINGSPLAN FOR RESULTATREGNSKAPET – ETTER KOSTNADENES FUNKSJON, SOM 

FASTSATT I ARTIKKEL 13 

1.  Nettoomsetning. 

2.  Salgskostnader (inkludert verdijusteringer). 

3.  Bruttoresultat. 

4.  Distribusjonskostnader (inkludert verdijusteringer). 

5.  Administrasjonskostnader (inkludert verdijusteringer). 

6.  Andre driftsinntekter. 

7.  Inntekter fra deltakerinteresser, med særskilt angivelse av dem som kommer fra tilknyttede foretak. 

8.  Inntekter fra andre finansinvesteringer og lån som tilhører anleggsmidlene, med særskilt angivelse av dem som 

kommer fra tilknyttede foretak. 

9.  Andre renteinntekter og lignende inntekter, med særskilt angivelse av dem som kommer fra tilknyttede foretak. 

10.  Verdijusteringer av finansielle eiendeler og finansinvesteringer som tilhører omløpsmidlene. 

11.  Rentekostnader og lignende kostnader, med særskilt angivelse av beløp som skal betales til tilknyttede foretak. 

12.  Skatt på resultat. 

13.  Resultat etter skatt. 

14.  Andre skatter og avgifter til det offentlige som ikke framkommer under post 1–13. 

15.  Resultat for regnskapsåret. 

 ______  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/1281 

 

VEDLEGG VII 

Sammenligningstabell 

Direktiv 78/660/EØF Direktiv 83/349/EØF Dette direktivet 

Artikkel 1 nr. 1 første ledd innledende 

tekst 

— Artikkel 1 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 1 nr. 1 første ledd strekpunkt 

1–27 

— Vedlegg I 

Artikkel 1 nr. 1 annet ledd — Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 1 nr. 1 annet ledd bokstav a)–

aa) 

— Vedlegg II 

Artikkel 1 nr. 1 tredje ledd — — 

Artikkel 1 nr. 2 — — 

Artikkel 2 nr. 1 — Artikkel 4 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 2 — Artikkel 4 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 3 — Artikkel 4 nr. 3 

Artikkel 2 nr. 4 — Artikkel 4 nr. 3 

Artikkel 2 nr. 5 — Artikkel 4 nr. 4 

Artikkel 2 nr. 6 — Artikkel 4 nr. 5 

Artikkel 3 — Artikkel 9 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 1 — Artikkel 9 nr. 2 

Artikkel 4 nr. 2 — Artikkel 9 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 3 — Artikkel 9 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 4 — Artikkel 9 nr. 5 

Artikkel 4 nr. 5 — — 

Artikkel 4 nr. 6 — Artikkel 6 nr. 1 bokstav h) og 

artikkel 6 nr. 3 

Artikkel 5 nr. 1 — — 

Artikkel 5 nr. 2 — Artikkel 2 nr. 14 

Artikkel 5 nr. 3 — Artikkel 2 nr. 15 

Artikkel 6 — Artikkel 9 nr. 6 

Artikkel 7 — Artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 

Artikkel 8 — Artikkel 10 

Artikkel 9 bokstav A — Vedlegg III bokstav A 

Artikkel 9 bokstav B — Vedlegg III bokstav B 

Artikkel 9 bokstav C — Vedlegg III bokstav C 

Artikkel 9 bokstav D — Vedlegg III bokstav D 

Artikkel 9 bokstav E — Vedlegg III bokstav E 

Artikkel 9 bokstav F — — 
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Direktiv 78/660/EØF Direktiv 83/349/EØF Dette direktivet 

Forpliktelser 

Artikkel 9 bokstav A 

— Egenkapital og forpliktelser 

Vedlegg III bokstav A 

Artikkel 9 bokstav B — Vedlegg III bokstav B 

Artikkel 9 bokstav C — Vedlegg III bokstav C 

Artikkel 9 bokstav D — Vedlegg III bokstav D 

Artikkel 9 bokstav E — — 

Artikkel 10 — Vedlegg IV 

Artikkel 10a — Artikkel 11 

Artikkel 11 første ledd — Artikkel 3 nr. 2 og artikkel 14 nr. 1 

Artikkel 11 annet ledd — — 

Artikkel 11 tredje ledd — Artikkel 3 nr. 9 første ledd 

Artikkel 12 nr. 1 — Artikkel 3 nr. 10 

Artikkel 12 nr. 2 — Artikkel 3 nr. 9 annet ledd 

Artikkel 12 nr. 3 — Artikkel 3 nr. 11 

Artikkel 13 nr. 1 — Artikkel 12 nr. 1 

Artikkel 13 nr. 2 — Artikkel 12 nr. 2 

Artikkel 14 — Artikkel 16 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 15 nr. 1 — Artikkel 12 nr. 3 

Artikkel 15 nr. 2 — Artikkel 2 nr. 4 

Artikkel 15 nr. 3 bokstav a) — Artikkel 17 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 15 nr. 3 bokstav b) — — 

Artikkel 15 nr. 3 bokstav c) — Artikkel 17 nr. 1 bokstav a) punkt i) 

Artikkel 15 nr. 4 — — 

Artikkel 16 — Artikkel 12 nr. 4 

Artikkel 17 — Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 18 — — 

Artikkel 19 — Artikkel 2 nr. 8 

Artikkel 20 nr. 1 — Artikkel 12 nr. 12 første ledd 

Artikkel 20 nr. 2 — Artikkel 12 nr. 12 annet ledd 

Artikkel 20 nr. 3 — Artikkel 12 nr. 12 tredje ledd 

Artikkel 21 — — 

Artikkel 22 første ledd — Artikkel 13 nr. 1 

Artikkel 22 annet ledd — Artikkel 13 nr. 2 

Artikkel 23 post 1–15 — Vedlegg V post 1–15 

Artikkel 23 post 16–19 — — 

Artikkel 23 post 20 og 21 — Vedlegg V post 16 og 17 
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Direktiv 78/660/EØF Direktiv 83/349/EØF Dette direktivet 

Artikkel 24 — — 

Artikkel 25 post 1–13 — Vedlegg VI post 1–13 

Artikkel 25 post 14–17 — — 

Artikkel 25 post 18 og 19 — Vedlegg VI post 14 og 15 

Artikkel 26 — — 

Artikkel 27 første ledd innledende 

tekst 

— Artikkel 3 nr. 3 

Artikkel 27 første ledd bokstav a) og 

c) 

— Artikkel 14 nr. 2 bokstav a) og b) 

Artikkel 27 første ledd bokstav b) og 

d) 

— — 

Artikkel 27 annet ledd — Artikkel 3 nr. 9 første ledd 

Artikkel 28 — Artikkel 2 nr. 5 

Artikkel 29 — — 

Artikkel 30 — — 

Artikkel 31 nr. 1 — Artikkel 6 nr. 1 innledende tekst og 

bokstav a)–f) 

Artikkel 31 nr. 1a — Artikkel 6 nr. 5 

Artikkel 31 nr. 2 — Artikkel 4 nr. 4 

Artikkel 32 — Artikkel 6 nr. 1 bokstav i) 

Artikkel 33 nr. 1 innledende tekst — Artikkel 7 nr. 1 

Artikkel 33 nr. 1 bokstav a) og b) og 

annet og tredje ledd 

— — 

Artikkel 33 nr. 1 bokstav c) — Artikkel 7 nr. 1 

Artikkel 33 nr. 2 bokstav a) første ledd 

og artikkel 33 nr. 2 bokstav b), c) og 

d) 

— Artikkel 7 nr. 2 

Artikkel 33 nr. 2 bokstav a) annet ledd — Artikkel 16 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 33 nr. 3 — Artikkel 7 nr. 3 

Artikkel 33 nr. 4 — Artikkel 16 nr. 1 bokstav b) punkt ii) 

Artikkel 33 nr. 5 — — 

Artikkel 34 — Artikkel 12 nr. 11 fjerde ledd 

Artikkel 35 nr. 1 bokstav a) — Artikkel 6 nr. 1 bokstav i) 

Artikkel 35 nr. 1 bokstav b) — Artikkel 12 nr. 5 

Artikkel 35 nr. 1 bokstav c) — Artikkel 12 nr. 6 

Artikkel 35 nr. 1 bokstav d) — Artikkel 17 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 35 nr. 2 — Artikkel 2 nr. 6 

Artikkel 35 nr. 3 — Artikkel 2 nr. 7 
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Artikkel 35 nr. 4 — Artikkel 12 nr. 8 og artikkel 17 nr. 1 

bokstav a) punkt vi) 

Artikkel 36 — — 

Artikkel 37 nr. 1 — Artikkel 12 nr. 11 første, tredje og 

femte ledd 

Artikkel 37 nr. 2 — Artikkel 12 nr. 11 første og annet ledd 

Artikkel 38 — — 

Artikkel 39 nr. 1 bokstav a) — Artikkel 6 nr. 1 bokstav i) 

Artikkel 39 nr. 1 bokstav b) — Artikkel 12 nr. 7 første ledd 

Artikkel 39 nr. 1 bokstav c) — — 

Artikkel 39 nr. 1 bokstav d) — Artikkel 12 nr. 7 annet ledd 

Artikkel 39 nr. 1 bokstav e) — Artikkel 17 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 39 nr. 2 — Artikkel 2 nr. 6 

Artikkel 40 nr. 1 — Artikkel 12 nr. 9 

Artikkel 40 nr. 2 — — 

Artikkel 41 — Artikkel 12 nr. 10 

Artikkel 42 første ledd — Artikkel 12 nr. 12 tredje ledd 

Artikkel 42 annet ledd — — 

Artikkel 42a nr. 1 — Artikkel 8 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 42a nr. 2 — Artikkel 8 nr. 2 

Artikkel 42a nr. 3 — Artikkel 8 nr. 3 

Artikkel 42a nr. 4 — Artikkel 8 nr. 4 

Artikkel 42a nr. 5 — Artikkel 8 nr. 5 

Artikkel 42a nr. 5a — Artikkel 8 nr. 6 

Artikkel 42b — Artikkel 8 nr. 7 

Artikkel 42c — Artikkel 8 nr. 8 

Artikkel 42d — Artikkel 16 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 42e — Artikkel 8 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 42f — Artikkel 8 nr. 9 

Artikkel 43 nr. 1 innledende tekst — Artikkel 16 nr. 1 innledende tekst 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 1) — Artikkel 16 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 2) første ledd — Artikkel 17 nr. 1 bokstav g) første 

ledd 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 2) annet ledd — Artikkel 17 nr. 1 bokstav k) 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 3) — Artikkel 17 nr. 1 bokstav h) 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 4) — Artikkel 17 nr. 1 bokstav i) 
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Artikkel 43 nr. 1 punkt 5) — Artikkel 17 nr. 1 bokstav j) 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 6) — Artikkel 16 nr. 1 bokstav g) 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 7) — Artikkel 16 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 7a) — Artikkel 17 nr. 1 bokstav p) 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 7b) — Artikkel 2 nr. 3 og artikkel 17 nr. 1 

bokstav r) 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 8) — Artikkel 18 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 9) — Artikkel 17 nr. 1 bokstav e) 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 10) — — 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 11) — Artikkel 17 nr. 1 bokstav f) 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 12) — Artikkel 17 nr. 1 bokstav d) første 

ledd 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 13) — Artikkel 16 nr. 1 bokstav e) 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 14) bokstav a) — Artikkel 17 nr. 1 bokstav c) punkt i) 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 14) bokstav b) — Artikkel 17 nr. 1 bokstav c) punkt ii) 

Artikkel 43 nr. 1 punkt 15) — Artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 18 nr. 3 

Artikkel 43 nr. 2 — — 

Artikkel 43 nr. 3 — Artikkel 17 nr. 1 bokstav d) annet ledd 

Artikkel 44 — — 

Artikkel 45 nr. 1 — Artikkel 17 nr. 1 bokstav g) annet ledd 

Artikkel 28 nr. 3 

Artikkel 45 nr. 2 — Artikkel 18 nr. 2 

Artikkel 46 — Artikkel 19 

Artikkel 46a — Artikkel 20 

Artikkel 47 nr. 1 og 1a — Artikkel 30 nr. 1 og 2 

Artikkel 47 nr. 2 — Artikkel 31 nr. 1 

Artikkel 47 nr. 3 — Artikkel 31 nr. 2 

Artikkel 48 — Artikkel 32 nr. 1 

Artikkel 49 — Artikkel 32 nr. 2 

Artikkel 50 — Artikkel 17 nr. 1 bokstav o) 

Artikkel 50a — — 

Artikkel 50b — Artikkel 33 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 50c — Artikkel 33 nr. 2 

Artikkel 51 nr. 1 — Artikkel 34 nr. 1 

Artikkel 51 nr. 2 — — 

Artikkel 51 nr. 3 — — 
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Artikkel 51a — Artikkel 35 

Artikkel 52 — — 

Artikkel 53 nr. 2 — Artikkel 3 nr. 13 

Artikkel 53a — Artikkel 40 

Artikkel 55 — — 

Artikkel 56 nr. 1 — — 

Artikkel 56 nr. 2 — Artikkel 17 nr. 1 bokstav l), m) og n) 

Artikkel 57 — Artikkel 37 

Artikkel 57a — Artikkel 38 

Artikkel 58 — Artikkel 39 

Artikkel 59 nr. 1 — Artikkel 9 nr. 7 bokstav a) 

Artikkel 59 nr. 2–6 bokstav a) — Artikkel 9 nr. 7 bokstav a) og  

artikkel 27 

Artikkel 59 nr. 6 bokstav b) og c) — Artikkel 9 nr. 7 bokstav b) og c) 

Artikkel 59 nr. 7 og 8 — Artikkel 9 nr. 7 bokstav a) og  

artikkel 27 

Artikkel 59 nr. 9 — Artikkel 27 nr. 9 

Artikkel 60 — — 

Artikkel 60a — Artikkel 51 

Artikkel 61 — Artikkel 17 nr. 2 

Artikkel 61a — — 

Artikkel 62 — Artikkel 55 

— Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 22 nr. 1 

— Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 22 nr. 2 

— Artikkel 2 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 22 nr. 3, 4 og 5 

— Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 22 nr. 6 

— Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 2 nr. 10 

— Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 21 

— Artikkel 4 nr. 2 — 

— Artikkel 5 — 

— Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 23 nr. 2 

— Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 3 nr. 8 

— Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 3 nr. 9 annet ledd og  

artikkel 3 nr. 10 og 11 

— Artikkel 6 nr. 4 Artikkel 23 nr. 2 

— Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 23 nr. 3 

— Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 23 nr. 4 

— Artikkel 7 nr. 3 Artikkel 23 nr. 3 innledende tekst 
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— Artikkel 8 Artikkel 23 nr. 5 

— Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 23 nr. 6 

— Artikkel 9 nr. 2 — 

— Artikkel 10 Artikkel 23 nr. 7 

— Artikkel 11 Artikkel 23 nr. 8 

— Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 22 nr. 7 

— Artikkel 12 nr. 2 Artikkel 22 nr. 8 

— Artikkel 12 nr. 3 Artikkel 22 nr. 9 

— Artikkel 13 nr. 1 og 2 Artikkel 2 nr. 16 og 

artikkel 6 nr. 1 bokstav j) 

— Artikkel 13 nr. 2a Artikkel 23 nr. 10 

— Artikkel 13 nr. 3 Artikkel 23 nr. 9 

— Artikkel 15 — 

— Artikkel 16 Artikkel 4 

— Artikkel 17 nr. 1 Artikkel 24 nr. 1 

— Artikkel 17 nr. 2 — 

— Artikkel 18 Artikkel 24 nr. 2 

— Artikkel 19 Artikkel 24 nr. 3 bokstav a)–e) 

— Artikkel 20 — 

— Artikkel 21 Artikkel 24 nr. 4 

— Artikkel 22 Artikkel 24 nr. 5 

— Artikkel 23 Artikkel 24 nr. 6 

— Artikkel 24 — 

— Artikkel 25 nr. 1 Artikkel 6 nr. 1 bokstav b) 

— Artikkel 25 nr. 2 Artikkel 4 nr. 4 

— Artikkel 26 nr. 1 Artikkel 24 nr. 7 

— Artikkel 26 nr. 2 — 

— Artikkel 26 nr. 3 Artikkel 6 nr. 1 bokstav j) 

— Artikkel 27 Artikkel 24 nr. 8 

— Artikkel 28 Artikkel 24 nr. 9 

— Artikkel 29 nr. 1 Artikkel 24 nr. 10 

— Artikkel 29 nr. 2 Artikkel 24 nr. 11 

— Artikkel 29 nr. 3 Artikkel 24 nr. 12 

— Artikkel 29 nr. 4 Artikkel 24 nr. 13 

— Artikkel 29 nr. 5 Artikkel 24 nr. 14 

— Artikkel 30 nr. 1 Artikkel 24 nr. 3 bokstav c) 
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— Artikkel 30 nr. 2 — 

— Artikkel 31 Artikkel 24 nr. 3 bokstav f) 

— Artikkel 32 nr. 1 og 2 Artikkel 26 

— Artikkel 32 nr. 3 — 

— Artikkel 33 Artikkel 27 

— Artikkel 34 innledende tekst og 

artikkel 34 nr. 1 første punktum 

Artikkel 16 nr. 1 bokstav a) og 

artikkel 28 nr. 1 

— Artikkel 34 nr. 1 annet punktum — 

— Artikkel 34 nr. 2 Artikkel 28 nr. 2 bokstav a) 

— Artikkel 34 nr. 3 bokstav a) Artikkel 28 nr. 2 bokstav b) 

— Artikkel 34 nr. 3 bokstav b) — 

— Artikkel 34 nr. 4 Artikkel 28 nr. 2 bokstav c) 

— Artikkel 34 nr. 5 Artikkel 28 nr. 2 bokstav d) 

— Artikkel 34 nr. 6 Artikkel 16 nr. 1 bokstav g) og 

artikkel 28 nr. 1 

— Artikkel 34 nr. 7 Artikkel 16 nr. 1 bokstav d) og 

artikkel 28 nr. 1 

— Artikkel 34 nr. 7a Artikkel 17 nr. 1 bokstav p) 

— Artikkel 34 nr. 7b Artikkel 17 nr. 1 bokstav r) 

— Artikkel 34 nr. 8 Artikkel 18 nr. 1 bokstav a) 

— Artikkel 34 nr. 9 bokstav a) Artikkel 17 nr. 1 bokstav e) 

— Artikkel 34 nr. 9 bokstav b) Artikkel 28 nr. 1 bokstav b) 

— Artikkel 34 nr. 10 — 

— Artikkel 34 nr. 11 Artikkel 17 nr. 1 bokstav f) og 

artikkel 28 nr. 1 

— Artikkel 34 nr. 12 og 13 Artikkel 28 nr. 1 bokstav c) 

— Artikkel 34 nr. 14 Artikkel 16 nr. 1 bokstav c) og 

artikkel 28 nr. 1 

— Artikkel 17 nr. 1 bokstav c) Artikkel 17 nr. 1 bokstav c) og 

artikkel 28 nr. 1 

— Artikkel 34 nr. 16 Artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 28 nr. 1 

— Artikkel 35 nr. 1 Artikkel 28 nr. 3 

— Artikkel 35 nr. 2 — 

— Artikkel 36 nr. 1 Artikkel 19 nr. 1 og 

artikkel 29 nr. 1 

— Artikkel 36 nr. 2 bokstav a) — 

— Artikkel 36 nr. 2 bokstav b) og c) Artikkel 19 nr. 2 bokstav b) og c) 

— Artikkel 36 nr. 2 bokstav d) Artikkel 29 nr. 2 bokstav a) 
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— Artikkel 36 nr. 2 bokstav e) Artikkel 19 nr. 2 bokstav e) og 

artikkel 29 nr. 1 

— Artikkel 36 nr. 2 bokstav f) Artikkel 29 nr. 2 bokstav b) 

— Artikkel 36 nr. 3 Artikkel 29 nr. 3 

— Artikkel 36a Artikkel 33 nr. 1 bokstav b) 

— Artikkel 36b Artikkel 33 nr. 2 

— Artikkel 37 nr. 1 Artikkel 34 nr. 1 og 2 

— Artikkel 37 nr. 2 Artikkel 35 

— Artikkel 37 nr. 4 Artikkel 35 

— Artikkel 38 nr. 1 Artikkel 30 nr. 1 første ledd og 

artikkel 30 nr. 3 første ledd 

— Artikkel 38 nr. 2 Artikkel 30 nr. 1 annet ledd 

— Artikkel 38 nr. 3 — 

— Artikkel 38 nr. 4 Artikkel 30 nr. 3 annet ledd 

— Artikkel 38 nr. 5 og 6 — 

— Artikkel 38 nr. 7 Artikkel 40 

— Artikkel 38a — 

— Artikkel 39 — 

— Artikkel 40 — 

— Artikkel 41 nr. 1 Artikkel 2 nr. 12 

— Artikkel 41 nr. 1a Artikkel 2 nr. 3 

— Artikkel 41 nr. 2–5 — 

— Artikkel 42 — 

— Artikkel 43 — 

— Artikkel 44 — 

— Artikkel 45 — 

— Artikkel 46 — 

— Artikkel 47 — 

— Artikkel 48 Artikkel 51 

— Artikkel 49 — 

— Artikkel 50 — 

— Artikkel 50a — 

— Artikkel 51 Artikkel 55 
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RÅDSDIREKTIV 2014/102/EU 

av 7. november 2014 

om tilpasning av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU om årsregnskaper, konsernregnskaper 

og tilhørende rapporter for visse typer foretak som følge av Republikken Kroatias tiltredelse(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig artikkel 50, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 50 i tiltredelsesakten for Kroatia skal Rådet, dersom det på grunn av tiltredelsen må foretas 

tilpasning av institusjonenes rettsakter vedtatt før tiltredelsen og det i tiltredelsesakten eller dens vedlegg ikke er truffet 

bestemmelse om den nødvendige tilpasning, med kvalifisert flertall og etter forslag fra Kommisjonen for dette formål 

vedta de nødvendige rettsakter dersom den opprinnelige rettsakten ikke er vedtatt av Kommisjonen. 

2) De relevante typene kroatiske foretak bør innsettes i vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU(1) 

for å fastsette det relevante virkeområdet i Kroatia for samordningstiltakene som er fastsatt i direktivet. Endringene bør 

begrenses til tekniske tilpasninger som er nødvendige på grunn av Kroatias tiltredelse. 

3) Direktiv 2013/34/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Direktiv 2013/34/EU endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 20. juli 2015 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Medlemsstatene kan fastsette at bestemmelsene nevnt i første ledd første gang får anvendelse på finansregnskap for det 

regnskapsåret som begynner 1. januar 2016 eller i løpet av kalenderåret 2016. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 334 av 21.11.2014, s. 86, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 294/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 91.b 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende rapporter for visse 

typer foretak, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 

(EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 

2021/EØS/17/92 



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/1291 

 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 7. november 2014. 

For Rådet 

P. C. PADOAN 

Formann 

 _____  

VEDLEGG 

I direktiv 2013/34/EU gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«— Kroatia: 

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću,». 

2) I vedlegg II innsettes følgende etter posten for Frankrike: 

«— Kroatia: 

javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje,». 

 __________  
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	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/984 av 24. juni 2015 om godkjenning av kobberpyrition som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 21(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/985 av 24. juni 2015 om godkjenning av klotianidin som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18(*)
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	Kommisjonsforordning (EU) 2015/1298 av 28. juli 2015 om endring av vedlegg II og VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(*)
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	Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/200...
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